
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J. FIGEĽ: Európsky priestor je aj o kompatibilite, aj o rastúcej konkurencii 
 

S potešením privítala Univerzita Komenského 
dňa 5. mája 2005 Jána Figeľa, komisára Európskej 
únie, ktorý prijal pozvanie rektorov bratislavských 
verejných vysokých škôl, aby vystúpil na akade-
mickom fóre k otázkam formovania európskeho 
vysokoškolského priestoru. V Aule Univerzity Ko-
menského privítal pána komisára doc. PhDr. F. Ga-
hér, CSc., rektor UK, ktorý v uvítacom prejave zre-
teľne poukázal na odlišnosť pozície vysokých škôl 
v nových krajinách EÚ oproti postaveniu univerzít 
v tradičných členských krajinách. „Máme to o to 
ťažšie, že pozícia slovenských vysokých škôl je 
jednou z najhorších aj v rámci nových krajín EÚ. 
Výrazne zaostávame v podpore vysokoškolského 
vzdelávania a ešte viac v podpore vedy a výskumu. 
Aby sme dosiahli cieľ Lisabonskej stratégie, je 

potrebné v najbližších rokoch každoročne zvyšovať 
finančné prostriedky na vysoké školy zo štátnej 
dotácie o 3,1 miliardy korún a zo súkromných zdro-
jov na podporu vedy a výskumu o 4 miliardy korún. 
Spolu vyše 7 miliárd korún každoročné navýšenie. 
Oproti jednorázovej 110 miliardovej podpore slo-
venských bánk je to iba zlomok,“ uviedol rektor 
UK. Osobitne vyzdvihol iniciatívy, ktoré z EÚ sme-
rujú na podporu kvality vzdelania a rozvoj vedy  
a výskumu na vysokých školách a konštatoval, že 
v situácii, keď nedostatok finančných prostriedkov 
limituje nielen konkrétne výkony našich vysokých 
škôl, ale aj ich rozvojové zámery, sa programy EÚ 
stávajú čoraz významnejším prostriedkom medzi-
národnej mobility študentov a pedagógov a roz-
voja vedy a výskumu na Slovensku. „Máme veľa 

dôvodov považovať EÚ za protiváhu k svojvôli a ne-
schopnosti domácej politiky a vnímať ju aj ako prí-
sľub postupnej stabilizácie hospodárskych, politic-
kých a správnych štruktúr, ako poslednú odvolaciu 
inštanciu,“ povedal rektor UK.  

Podobne i vystúpenie J. Figeľa obsahovalo apel 
na vládu SR, aby svoje sľuby pretavila do rozhod-
nutí, zákonov a rozpočtu, no zároveň pán komisár 
vyzval aj akademickú obec slovenských vysokých 
škôl k mobilizácii tvorivých síl a snáh o zvyšova-
nie kvality vzdelávacieho aj výskumného procesu. 
(prednášku J. Figeľa uverejňujeme na str. 7 a 8). 

Po prednáške sa komisár EÚ stretol s členmi Slo-
venskej rektorskej konferencie, aby prezentoval 
údaje o výchove a vzdelávaní v SR v porovnaní  
s ostatnými štátmi EÚ.   (jh) 
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www.meteo.sk 
Pred dovolenkami azda najvyhľadávanejšia adresa a najtúžobnejšie prehľadávaná

strana na internete. Predpovie nám, aké je a bude počasie v Tatrách či v Prahe, alebo
možno aj v Škótsku práve v čase, keď tam máme namierené. S vysokou pravdepo-
dobnosťou odhadne, či bude slnko a teplo, alebo fúkať a pršať. Ak hrozí druhá možnosť,
a dovolenku nie je možné odvolať, berme to tak: dovolenka nie je len o počasí, ale aj
o oddychu a o nových zážitkoch, ktoré nám ponúkne kniha alebo prehliadka mesta,
kultúrnych pamiatok či múzeí. A vtedy ani nevadí, že hrmí a prší.  

I keď by sa človek mal kŕmiť nielen chlebom, ale aj kultúrou, umením i emóciami,
aj tak vám želáme, aby farba vašej dovolenky bola najmä modrá a žltá.  

(jh)
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V máji dvakrát zasadalo Kolégium rektora UK,  
zišla sa aj Správna rada UK a Akademický senát UK 

 
 

Prvýkrát sa členovia Kolégia rektora UK stretli dňa 9. mája 2005 v Bratislave, aby pod vedením rek-
tora UK doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., prerokovali výročné správy o činnosti a o hospodárení UK za rok 
2004. Po diskusii, ktorá poukázala na potrebu opraviť vo výročnej správe o činnosti niektoré nepresnosti, 
kolégium obe výročné správy schválilo. Po informáciách o štádiu príprav fakultných výročných správ za-
viazalo dekanov, aby do polovice júna 2005 tieto dokumenty schválili fakultné akademické orgány. 

Ďalej sa kolégium zaoberalo priebehom univerzitnej elektronickej študentskej ankety zameranej 
na hodnotenie kvality výučby a pedagógov, ako i anketami prebiehajúcimi na fakultách. Kolégium od-
poručilo priebehu ankiet venovať zvýšenú pozornosť a zabezpečiť min. 20 %-nú návratnosť dotazníkov. 
Predmetom rokovania kolégia bol aj priebeh projektu finančného informačného systému SOFIA, jeho 
ciele a spôsob implementácie na UK, príprava prijímacieho konania, databáza Science Direct a ekono-
mické otázky. 

Druhé májové zasadanie Kolégia rektora UK sa konalo v dňoch 25. – 27. mája 2005 v Bystrej.  
Úvod rokovania patril kontrole uznesení. Nové úlohy, ktoré z nej vyplynuli, sa týkali dohody medzi 

PdF a FiF UK o odstránení duplicity vo výučbe románskych jazykov, včasného zostavenia reálneho 
rozvrhu hodín výučby na fakultách a zámeru zracionalizovať a zefektívniť v oblasti výučby spoluprácu 
fakúlt UK.  

O priebežných výsledkoch prijímacieho konania na UK informovali dekani fakúlt UK. Ku dňu 
23. 5. 2005 evidovali fakulty spolu 22 422 prihlášok, čo je približne o 3 000 menej ako vlani. Počet fy-
zických uchádzačov o štúdium bol k tomuto dňu 17 052, o necelých 800 menej ako vlani.  

Následne sa kolégium zaoberalo povinnosťou študenta v prípade prekročenia štandardnej dĺžky 
štúdia bez vážneho dôvodu uhradiť vysokej škole za každý ďalší rok štúdia ročné školné určené 
vysokou školou. Kolégium schválilo, aby iba pre ak. rok 2005/2006 bolo stanovené jednotné ročné 
školné 20 000 Sk, a zaviazalo fakulty, aby predložili návrhy na výšku ročného školného v bakalárskom  
a magisterskom stupni štúdia. Zároveň kolégium schválilo, aby pomer rozdelenia školného predstavoval  
30 % pre rozvojový fond UK a 70 % pre fondy fakúlt UK. 

Opätovne rektor UK pripomenul aktuálnosť realizácie študentských ankiet ku kvalite pedagogického 
procesu a požiadal dekanov, aby ho po skončení ankety informovali o percentuálnej návratnosti dotaz-
níkov, výsledkoch ankety a o prijatých záverov.  

O stratégii rozvoja ľudských zdrojov informovali kolégium dekani PriF, FiF a FMFI UK. Z diskusie 
vyplynula nutnosť sumarizovať na fakultách UK údaje o priamom pedagogickom výkone.  

Kolégium tiež venovalo pozornosť dlhodobým zámerom UK a metodike rozdeľovania štátnej dotácie 
pre rok 2006 V tejto súvislosti odporučilo vypracovať virtuálny model rozdelenia mzdových prostriedkov 
štátnej dotácie, v ktorom bude u všetkých pracovníkov UK uplatnený pomer 70:30 pedagogického  
a vedeckého výkonu, bez garantovaného minima, a to na základe údajov použitých pre rozdelenie roz-
počtu v roku 2005. Taktiež vypracovať a zverejniť bodovník publikačnej činnosti pracovníkov UK.  

Predmetom rokovania kolégia bola aj časová a organizačno-technická príprava implementácie fi-
nančného informačného systému SOFIA, ako aj informácie dekanov o aktuálnom stave fakúlt. 

Na záver sa okrem iného kolégium zaoberalo aktuálnymi otázkami ohľadne habilitačného a vy-
menúvacieho konania, doktorandským štúdiom v budúcom ak. roku, ekonomicko-finančnými otázkami, 
novinkami Akademickej knižnice UK a EL vzdelávaním. 

***** 
Výročné správy o činnosti a hospodárení UK v roku 2004 boli v máji na programe rokovania aj Správ-

nej rady UK dňa 10. mája 2005, ktorá vyjadrila súhlas s ich znením. 

***** 
Akademický senát UK, ktorý zasadal dňa 11. mája 2005 pod vedením podpredsedu senátu 

prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc., obe výročné správy jednomyseľne schválil. Súhlasil tiež s rozdelením 
ubytovacej kapacity ŠDaJ UK v ak. roku 2005/2006 a s pripomienkami schválil znenie zmluvy o uby-
tovaní v ŠDaJ UK. Okrem iného konštatoval, že bolo zriadených 372 nových miest s internetovou 
prípojkou, čím sa ich počet zvýšil na 1 911.  (jh 

Editorial 
Učiteľovať asi nie je ľahké nikde na svete.

Nejeden z nás si myslí, že obzvlášť ťažké je
to teraz a tu. Prečo tú prácu teda stále robí-
me? Verím, že pri nej väčšina vytrváva nie
preto, že by sa inak neuživila ľahšie, ale preto,
že v príprave mladých do života vidia niečo
ako poslanie, ktoré im prináša pocit naplne-
nia. Ale aj takáto patetická premisa potrebuje
občas posilniť niečím hmatateľným. Ak pohľa-
dáme v tejto Našej univerzite, nájdeme mno-
ho konkrétnych boostrov.  

Skúste si pozrieť state dokumentujúce vyso-
koškolsky orientované úmysly politických pre-
miantov Európy.  

Skúste si pozrieť state o nás – doma aj vo
svete dokážeme z existujúcich zdrojov ro-
biť veci, že aj pri značne kritickom posudzova-
ní dych vyráža. Pozrite sa v júni do našej auly. 

Hádam pocítite, že to naše snaženie sku-
točne nie je márne.  

Čo teda chýba, aby sme v misii učiteľov tr-
valejšie pookriali? Mne napríklad schop-
nosť v zmysluplnom čase plniť vypovedané
a napísané verejné sľuby všetkých, ktorí vytvá-
rajú atmosféru v krajine. Ilustrujem čerstvým
zážitkom: 

Štátnice. Dve najlepšie študentky po dva
štátnicové dni. Študentky nie najencyklope-
dickejšie, ale zreteľne najschopnejšie tvorivo
pracovať s dostatočným množstvom vedo-
mostí, ktoré získali. Obe už v deň štátnice
vedia, že odchádzajú pracovať do (blízkeho)
zahraničia.  

Na jednej strane radosť z toho, že sme na-
šich absolventov schopní pripravovať tak, že
nemajú problém uplatniť sa v nemilosrdnom
svete tvrdej konkurencie. Na druhej strane spo-
mienka na to, že chceme vytvárať znalostnú
slovenskú spoločnosť. S kým, ak sme ani
najlepším neponúkli také podmienky, že im
stojí za to skúsiť zmysluplne použiť nadobud-
nuté znalosti a zručnosti doma? Nie je dôle-
žité, že neverím predstavám o tom, že naši ľu-
dia sa vo svete ďalej otrkajú a potom sa vrátia
„budovať“ krajinu, v ktorej sa ešte nezhaslo.
Dôležité je, že už 15 rokov nám život doku-
mentuje, že ani táto emigračná vlna špičkovej
slovenskej inteligencie nebude v prílive zďa-
leka taká silná a vysoká, ako sme ju videli
odchádzať pri odlive. A neverím ani tomu, že
v zjednotenej Európe to vlastne ani nevadí.
To je taká slabučká barlička, že nemá šancu
reálne nám pomôcť dôstojne kráčať na vlast-
ných nohách. 

Celebrít spoločenskej atmosféry by sme sa
hádam mohli opýtať, či by sa nemali aspoň
trochu hanbiť za to, že 16 rokov po nebýva-
lom výbuchu pozitívnej ľudskej energie je
možné aj na naše Slovensko aplikovať klasika:
„Quid Romae faciam? Mentiri nescio.“. Ak
budeme sľuby o podmienkach práce pre
múdrych ľudí na Slovensku plniť tak pomaly
ako doteraz, nevyhneme sa nielen úvahám
o klamstve, ale ani myšlienkam na to, že do-
kážeme neuveriteľne škodiť sami sebe, a to
zdanlivo vcelku beztrestne. Zdanlivo preto,
že hoci aktuálne nie je veľmi vidieť, že by za
zlé strategické rozhodnutia v krajine niekto
niesol zodpovednosť, za túto krátkozrakosť za-
platia naše deti a vnúčence (ak sa už nenaro-
dia v zahraničí). 

A len tak pre úplnosť: aj keď človek nemá
impakt faktor celebrít, súčet potenciálov bež-
ných ľudí je nepomerne vyšší, ako vplyvový
integrál „veľkých“. Ide len o to, aby sme svoju
akokoľvek malú možnosť pozitívne formovať na-
še žitie chceli využívať čo najčastejšie. Viem,
že mnoho zamestnancov UK pre to napriek
všetkému niečo urobí aj dnes. Tak, ako to uro-
bili včera a urobia aj zajtra.  

M. Dúbrava, prorektor UK
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Nový priestor pre rozvoj informačných zručností 
 

Univerzitná počítačová miestnosť vo vestibule historickej budovy UK, ktorá bola vybudovaná  
a otvorená v r. 1999, podstúpila rekonštrukciu. Nová projekčná stena zmenila jej vzhľad, kompletne 
zrenovovaná elektroinštalácia je na mieru ušitá pre 21 počítačov a pre projektor. O úspešnú rekon-
štrukciu sa zaslúžili pracovníci Oddelenia investícií a obslužných činností RUK a Centra informač-
ných technológií UK.  

Ako na malom slávnostnom otvorení dňa 24. júna 2005 konštatoval rektor UK, nová univerzitná 
počítačová učebňa bude slúžiť študentom a pracovníkom univerzity pri zaúčaní sa do nových in-
formačných systémov, ako i na rozvoj nových, progresívnych foriem elektronického vzdelávania. 
Ťažisko bude spočívať vo výučbe, ktorá bude v rozhodujúcej miere asistovaná počítačom. (jh) 

 

 

 

Školenie autorov elektronických kurzov na Richňave 
 
Tak znel nadpis oznamu, ktorý na webovej stránke univerzity ponúkal 

našim učiteľom a zamestnancom možnosť vyškoliť sa v tvorbe elektronic-
kých kurzov, a to navyše gratis a v príjemnom prostredí UVZ Richňava. Ve-
denie univerzity sa aj týmto spôsobom rozhodlo podporiť rozvoj e-learningu 
na UK. Oznam o konaní kurzov dostali akademickí správcovia fakultného 
e-learningu a bol prístupný aj z priečinka webu UK NOVINKY, ale aj z ďal-
ších miest. 

Trinásť záujemcov zo šiestich fakúlt a traja inštruktori sa 20. apríla vybrali na 
tri dni do Richňavy, kde mali, ako sa ukázalo, ideálne podmienky na prácu. 

Najprv sa účastníci školenia oboznámili so systémom na tvorbu a pre-
vádzkovanie elektronických kurzov – LMS eDoceo, ktorý univerzita zakúpila 
na konci roku 2004 a ktorý je v súčasnosti k dispozícii pre e-learning všet-
kým trinástim fakultám UK. Súčasťou systému je program AUTOR, ktorý je 
určený na prípravu kurzov. 

Nasledovali ukážky rôznych spôsobov vytvárania stránok e-kurzu s vyu-
žitím obrazových, zvukových informácií a videosekvencií a začlenenia pro-
duktov MS Office (doc, xls, ppt) do kurzu. Teóriu vystriedala postupne prax  
a pod vedením inštruktorov začali frekventanti pripravovať svoje prvé elek-
tronické kurzy. Bolo príjemné sledovať, s akým zanietením sa pustili novo-
pečení autori do práce. Spoločenská miestnosť na Richňave sa premenila 
na notebookovú učebňu a dlho do noci namiesto zvyčajného svitu televíznej 
obrazovky svietili obrazovky počítačov.  

Záver kurzu spestrila pre-
hliadka pokusných kurzov, 
ktoré sa zrodili na školení. 
Podľa vyjadrení v anonymnej 
ankete boli účastníci s kur-
zom spokojní a privítali by na 
jeseň jeho pokračovanie.  

Pre tých, ktorí sa o kurze 
nedozvedeli, alebo sa ho ne-
mohli zúčastniť, plánuje Cen-
trum informačných technológií 
UK školenia v Bratislave. Od-
porúčame všetkým záujem-
com sledovať webovú strán-
ku http://e-learn.uniba.sk, kde 
v rubrike Oznamy nájdete ak-
tuálne informácie o dianí v ob-
lasti e-learningu. 

(ps) 

Čo o nás píšu..... 
 
V 19. čísle Buletinu CercleS (Európska konfederácia univerzitných jazyko-

vých centier) je pomerne veľký priestor venovaný hodnoteniu 8. medzi-
národnej konferencie CercleS, ktorá sa konala v dňoch 9. – 11. septembra 
2004 na našej univerzite. Autor článku Anthony Stenton z Univerzity Toulou-
se vo Francúzsku okrem iného píše... 

„Asociácia CASAJC (Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov 
na vysokých školách) v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave 
sa stali hostiteľmi 8. medzinárodnej konferencie CercleS pod názvom „Uni-
verzitné jazykové centrá: Rozšírenie obzorov, nové možnosti spolupráce“, 
ktorá sa niesla v atmosfére plnej očakávania i vzrušenia.  

Rozširovanie horizontov je vo všeobecnosti vítané. Zostane potom aj prog-
ram rozšíreného CercleS ten istý? Bude v diskusiách dominovať jednota 
alebo rôznorodosť názorov a poskytnú nové možnosti spolupráce väčší výber 
alebo iba väčší zmätok, keďže jazykové centrá sa snažia zorientovať v záplave 
informácií či už virtuálnych alebo iných? Zachová sa kontinuita a záujmové sku-
piny z predchádzajúcich konferencií? Zostanú pracovnými jazykmi CercleS 
angličtina, francúzština a nemčina, alebo prevládne jeden jazyk? 

V atmosfére hudby, vrelej pohostinnosti a pozoruhodnej technickej vybave-
nosti a zručnosti naši slovenskí hostitelia veľmi rýchlo pomohli nájsť množstvo 
odpovedí v rôznych jazykoch. Bola to profesionálne zorganizovaná konferen-
cia, ktorá rozptýlila všetky pochybnosti: Bratislava je poprednou európskou 
metropolou na najväčšej európskej rieke. Prechádzka historickým centrom 
odhalila, kde všade hrali Mozart, Beethoven a Liszt, a koncert v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca bol dôkazom živej európskej tradície. Naši 
kolegovia z Univerzity Komenského narábali rovnako zručne aj s modernou 
technikou. Sedem tematických seminárov prebehlo hladko a poskytlo po-
hľad na to, ako sa európske jazykové centrá vyrovnávajú so stále náročnej-
šími úlohami pri rozširovaní a overovaní jazykových vedomostí a zručností  
s využitím úplne nových revolučných postupov. Vyučovanie prostredníctvom 
ultra-rýchleho, bezdrôtového široko-pásmového internetu, interných CD-
čiek, PDA-čiek a USB-kľúčov sa rozvíja rýchlejším tempom, než sú často 
možnosti univerzít. Na konferencii sa zanietene diskutovalo aj o tom, či je 
potrebné, aby univerzity držali krok s najnovšími výdobytkami techniky a aké 
organizačné, administratívne, odborné a iné zmeny si to vyžaduje. 

Naše poďakovanie za srdečnú pohostinnosť a úspešnú konferenciu patrí 
Alžbete Moravčíkovej a jej tímu. Tešíme sa na 9. medzinárodnú konferenciu, 
ktorej hostiteľom bude Univerzita Viadrina vo Frankfurte nad Odrou v Ne-
mecku v septembri 2006.“  

Anthony.Stenton@9online.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci cyklu celouniverzitných profesor-

ských prednášok prezentoval dňa 18. mája 2005
v Aule UK prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., pred-
seda SAV, tému Nanoštruktúry rozličnej dimen-
zionality, vlastnosti a aplikácie.  

Uznanie rektorovi UK 
Pri príležitosti 24. mája – Dňa bulharskej

osvety a kultúry a slovanskej písomnosti – ude-
ľuje každoročne Ministerstvo kultúry a cestov-
ného ruchu Bulharskej republiky čestné diplomy
a plakety zahraničným občanom, ktorí prispeli
k rozvoju a popularizovaniu bulharskej kultúry
v zahraničí. Nositeľom tohto vyznamenania sa
v máji 2005 stal aj doc. PhDr. F. Gahér, CSc.,
rektor UK.  

Túto poctu, ako vyzdvihol rektor UK v ďakovnej
reči, nevníma ako vyznamenanie svojej osoby,
ale ocenenie Univerzity Komenského a jej Filo-
zofickej fakulty za dlhoročné úsilie o rozvoj slo-
vensko-bulharských akademických vzťahov a za
šírenie bulharského jazyka a kultúry.  



 4 

 
 

 

SAS vstupuje do piateho decénia 
 

Po jubilejnom 40. ročníku Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorý sa uskutočnil v auguste 2004, pripravuje 
Metodické centrum SAS jej ďalší ročník.  

 

Od 7. – 27. augusta 2005 sa v bratislavskom 
Inštitúte pre verejnú správu v Dúbravke budú so 
slovenčinou pasovať záujemcovia o náš jazyk  
a kultúru z mnohých kútov sveta. Do konca mája 
sa na tohoročný SAS prihlásilo viac ako 170 účast-
níkov aj z takých krajín ako Egypt, Kórea alebo 
Čína.  

V čom bude 41. ročník SASu iný a aké novinky 
organizátori pripravujú? Samotná zmena nastala 
v organizačnej štruktúre Metodického centra SAS. 
Z postu riaditeľa odišiel prof. Jozef Mlacek, ktorý 
v tejto funkcii pôsobil celých 13 rokov. Tohoročný 
organizačný tím pracuje v zložení: riaditeľka – 
Dr. Jana Pekarovičová, zástupca riaditeľa – Dr. Mi-
loslav Vojtech a tajomníčka MC SAS – Mgr. Eva 
Vojtechová. Počas letnej školy tento tím doplnia 
šiesti sprievodcovia z radov študentov a neodmy-
sliteľnou súčasťou budú aj lektori z radov odborní-
kov v oblasti slovakistiky a slovenčiny ako cudzieho 
jazyka. Tí budú vyučovať slovenčinu na všetkých 
úrovniach – začiatočníci, mierne pokročilí, po-
kročilí. Práve pre pokročilých sa pripravujú špecia-
lizované semináre so zameraním na lingvistiku  
a jazykový rozbor textov, literatúru a interpretáciu, 
translatológiu a novinkou bude seminár z didakti-
ky slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

Počas troch týždňov sa frekventanti zúčastnia 
nielen na jazykových kurzoch, ale opäť po ročnej 

prestávke sa SAS vydá na trojdňový výlet po Slo-
vensku. Navštíviť by mali medzi iným aj Bojnice, 
Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, Tajov, Vy-
soké Tatry, Spiš i Gemer. 

Nebudú chýbať ani obľúbené tvorivé dielne. Kaž-
doročne má veľký úspech spievanie slovenských 
populárnych a ľudových piesní, nácvik sloven-
ského ľudového tanca či tvorivé písanie. Špeciali-
zovaný program letnej školy chcú organizátori 
využiť aj na prezentáciu viacerých projektov, na-
príklad medzinárodného projektu Slavic Network. 
Svoju účasť na besedách už prisľúbili viaceré 
osobnosti slovenskej vedy a umenia. Po dobrých 
skúsenostiach z posledných ročníkov pripravujú 
organizátori aj večerné programy, a to videopro-
jekcie, divadelné predstavenia, koncerty či číta-
nie zo slovenskej poézie. 

Okrem tradičného zborníka prednášok (34. zvä-
zok) vyjde v edícii SAS práve pripravovaná publiká-

cia s názvom Súčasné Slovensko. Táto príručka 
predstaví cudzincom Slovensko z viacerých aspek-
tov, predovšetkým geografického, hospodárske-
ho, sociologického a politologického. V publiká-
cii sa frekventanti bližšie oboznámia aj s otázkami 
medzinárodných vzťahov a vstupu Slovenska do 
Európskej únie či s problematikou rodových štúdií. 
Na vypracovaní jednotlivých tém spolupracujú od-
borníci z viacerých katedier Filozofickej fakulty UK, 
ako aj Prírodovedeckej fakulty UK a pracovníci 
z Centra pre európsku politiku.  

SAS sa od začiatku svojej existencie zapísal me-
dzi známe európske letné školy a organizátori ve-
ria, že po úspešnom jubilejnom ročníku bude ten 
nasledujúci otvárať rovnako úspešné piate desať-
ročie histórie letnej školy. 

Skutočná sila a čaro SASu je ukrytá nielen vo 
vzdelávaní sa v oblasti slovenčiny a slovenských 
reálií, ale aj v nadväzovaní nových kontaktov  
a v poznávaní iných národov a ich kultúr na poza-
dí vlastnej. Podobne ako to vyjadrila vo filmovom 
dokumente o SASe jedna z jeho lektoriek slova-
mi: „Idete uličkami Benátok a zrazu vidíte známu 
tvár. Rozmýšľate, kde ste toho človeka už videli?  
A po chvíľke si spomeniete. Aha, SAS!“ 

Mgr. Eva Vojtechová,  
tajomníčka MC SAS 

 
 

Studia Academica Slovaca a Slavic Network – 
prezentácia projektov 

Na Filozofickej fakulte UK pôsobia dve špeciali-
zované slovakistické pracoviská v oblasti sloven-
činy ako cudzieho jazyka, a to Metodické centrum 
Studia Academica Slovaca a Sekcia slovenčiny 
ako cudzieho jazyka pri Katedre slovenského ja-
zyka. Hlavnou náplňou týchto pracovísk je výučba 
cudzincov, aplikovaný výskum a metodika sloven-
činy ako cudzieho jazyka, organizačno-propagač-
ná činnosť a odborno-metodická príprava lektorov 
slovenčiny ako cudzieho jazyka. Jednou z aktivít 
týchto pracovísk v spolupráci s Katedrou slo-
vanských filológií bola aj zaujímavá prezen-
tácia ich projektov, ktorá sa uskutočnila dňa 
27. apríla 2005 v príjemnej atmosfére na pôde 
Filozofickej fakulty UK. Podujatie bolo určené pre-
dovšetkým členom akademickej obce, ako aj všet-
kým zahraničným stážistom a študentom, ktorí 
absolvujú kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka.  

Úvodná časť podujatia bola venovaná aktivitám 
Metodického centra Studia Academica Slovaca. 
Riaditeľka centra dr. Jana Pekarovičová priblížila 
jeho bohatú pedagogickú, vedeckú a edičnú čin-
nosť a informovala o Letnej škole slovenského ja-
zyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorá si 
v minulom akademickom roku pripomenula svoj 
jubilejný 40. ročník. Pri príležitosti tohto jubilea 
vznikol aj dokumentárny film s názvom SAS – slo-
venský aj svetový. Tento pútavý a reprezentatívny 
filmový dokument, ktorý si účastníci podujatia 
mohli pozrieť, priniesol nielen základné informácie 
o letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia 
Academica Slovaca, ale poodhalil aj jej štyridsať-
ročnú históriu i súčasný rozvoj a smerovanie. Po-
núkol aj mnohé zaujímavé udalosti z posledných 
ročníkov letnej školy reflektované slovami minu-
lých i súčasných členov vedenia, lektorov, ale aj 
zahraničných účastníkov. Hovorili v ňom o cel-
kovom poslaní letnej školy a význame pri šírení 
slovenského jazyka a našej kultúry v zahraničí. 

V ďalšej časti programu predstavila doc. Marta 
Pančíková, vedúca Katedry slovanských filológií 
FiF UK, spoločný poľsko-slovensko-česko-slovin-
sko-bulharský projekt Slavic Network, ktorého cie-
ľom je prezentácia slovanských jazykov na základe 
ich vzájomnej komparácie. Členkami riešiteľského 
kolektívu za FiF UK sú okrem doc. Pančíkovej aj 
Dr. Jana Pekarovičová, Dr. Ľudmila Žigová a Mgr. 
Michaela Palcútová z Katedry slovenského jazy-
ka. Ide o europrojekt, ktorý sa podujalo riešiť päť 
univerzít z piatich slovanských krajín. Na projekte 
okrem Filozofickej fakulty UK participujú Uniwersy-
tet Śląski Katowice (Poľsko), Univerzita Palackého 
Olomouc (Česká republika), Univerza v Ljubljane 
(Slovinsko), Sofijski universitet „Sv. Kliment Ochrid-
ski“ a Bulgarsko Nacionalno radio v Sofii (Bulhar-
sko) a Martin-Luther Universität Halle (Nemecko), 
kde sa bude uvedený program overovať. Popri 

hľadaní jazykových podobností a rozdielov, na 
ktoré chce primárne poukázať, je zameraný aj na 
kultúrne aspekty jednotlivých slovanských náro-
dov participujúcich na projekte, na ich tradície, 
zvyky a históriu. Slavic Network je realizovaný  
v rámci programu Európskej komisie pre vzdelá-
vanie a kultúru Socrates Lingua 1. Jeho cieľom je 
príťažlivou formou osloviť záujemcov o slovanské 
jazyky a kultúru s využitím moderných informač-
ných technológií, predovšetkým internetu. Projekt 
pozostáva z viacerých tematicky orientovaných 
modulov vypracúvaných partnerskými univerzi-
tami. Jednotlivé moduly sa venujú jednak prezen-
tácii zúčastnených krajín, ich zvláštností a reálií  
a sú paralelne vytvárané v piatich jazykových mu-
táciách. Tento reprezentatívny výstup ponúka záu-
jemcom zo starších členských krajín Európskej 
únie možnosť sledovať podobnosti a rozdiely ja-
zykovej a kultúrnej povahy medzi novými členmi 
Európskej únie a je zároveň príkladom spoluprá-
ce univerzít a krajín na poli vedy a vzdelávania. 

PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.,  
zástupca riaditeľa MC SAS 

R E Z E R V O V A N É  P R E  S A S
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Škola rakúskeho práva v Bratislave 
 

V rámci stratégie rozvoja medzinárodných vzťahov organizuje Právnická fakulta UK v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej  
a východnej Európy na Hospodárskej univerzite vo Viedni v mesiacoch február – december 2005 už druhý ročník „Školy rakúskeho práva v Bra-
tislave“. Na realizáciu tohto projektu získala PraF UK grant zo SAIA, n.o., – Akcia Rakúsko-Slovensko. 

 

Podstatou projektu je zabezpečiť možnosť prístupu k informáciám v oblas-
tiach rakúskeho civilného a hospodárskeho práva – občianske právo: 
všeobecná časť, záväzkové právo, vecné práva, právo zodpovednosti za 
škodu; obchodné právo; právo obchodných spoločností; právo kapitálo-
vého trhu a cenných papierov; občiansky súdny poriadok.  

Vyučujúcimi sú asistentky a asistenti, profesorky a profesori z rakúskych 
univerzít a ľudia z praxe v Rakúsku (advokátky a advokáti, sudkyne a sud-
covia). Tí poskytujú nielen teoretické, ale aj mnohé praktické informácie zo 
svojej oblasti práva. V rámci projektu majú študenti možnosť zúčastniť sa 
na exkurziách do Viedne, napr. na Vyšší obchodný súd, a to priamo na 
pojednávanie alebo na výsluch svedka.  

Rakúske právo sa vyučuje ako voliteľný predmet v nemeckom jazyku. 
Pred začatím odbornej výučby je potrebné absolvovať intenzívny kurz práv-
nickej nemčiny, ktorý zabezpečuje Mag. Johanna Posset z Viedne. Absol-
vovanie jazykového kurzu je podmienku pre účasť na ďalšej časti pred-
metu. Výučba prebieha v blokoch každý piatok. Na záver každého bloku 
sa uskutočňuje krátky písomný test, čím sa zabezpečuje hodnotenie po-
čas semestra. Absolventi dostávajú na slávnostnej promócii špeciálne 
vysvedčenie, najlepší absolventi získajú praktikum a štipendijný pobyt na 
Univerzite vo Viedni.  

Študentom Právnickej fakulty UK tak poskytujeme jedinečnú príležitosť 
odborne sa vzdelávať v nemeckom jazyku. Radi privítame aj v nasledu-
júcom roku (február – december 2006) ďalších nových záujemcov o Školu 
rakúskeho práva.  

Kontakt pre prihlášky:  
PraF UK, miestnosť č. 319 SB 
e-mail: lucia.sedlakova@flaw.uniba.sk 

Mgr. Lucia Sedláková,  
Referát pre zahraničné vzťahy a granty PraF UK 

 
 

Súťaž v simulovanom súdnom spore 
pre strednú a východnú Európu 

 
V dňoch 6. – 9. mája t.r. sa v Bratislave uskutočnila prestížna súťaž simulovaného súdneho 

sporu pre strednú a východnú Európu, organizovaná Centrom britského práva pri University 
of Cambridge v spolupráci s Európskym združením študentov práva – ELSA Bratislava 
a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Cieľom každoročne poriadaného podujatia je predovšetkým oboznámenie mladých študentov 
práva s právnym systémom európskych spoločenstiev a s jeho aplikáciou v členských štátoch EÚ. 
Pre súťažiacich študentov sa otvára jedinečná príležitosť vyskúšať si atmosféru pojednávania pred 
Európskym súdnym dvorom, vycibriť komunikáciu v anglickom jazyku, naučiť sa vystupovať 
a argumentovať v obmedzenom časovom rozsahu, čo im nesporne prinesie ničím nenahraditeľné 
skúsenosti do ich budúceho profesionálneho života. 

Záštitu nad uplynulým ročníkom súťaže prevzal Európsky súdny dvor, minister spravodlivosti SR 
Daniel Lipšic, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák, 
zástupca SR pred ESD a Súdom 1. stupňa Radoslav Procházka, predseda Slovenskej advokátskej 
komory Štefan Detvai a dekan Právnickej fakulty UK Marián Vrabko. 

Hlavnými organizátormi podujatia boli Denise Aschmore za University of Cambridge, ELSA Bra-
tislava pod vedením prezidenta Lukáša Tisoňa a vedúcej projektu Daniely Horváthovej a Právnická 
fakulta UK v Bratislave zastúpená Mgr. Luciou Sedlákovou. Svoju zásluhu má i generálny partner 
súťaže TATRA BANKA, a.s., ako i mediálny partner SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s. 

Oficiálne otvorenie súťaže sa udialo v piatok, 6. mája, kedy do Bratislavy pricestovali jednotlivé 
účastnícke tímy, zložené zo štyroch súťažiacich a ich „trénera“. Do Bratislavy sa cez písomné predkolo 
prebojovalo 14 družstiev z jedenástich krajín, konkrétne: Bulharska, Českej republiky, Gruzínska, 
Litvy. Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovinska, Slovenska a Ukrajiny. Súťažiaci, porotcovia i organi-
zátori absolvovali v piatok večer uvítaciu recepciu v hoteli Junior. 

Prvá súťaž však začala až v sobotu v dopoludňajších hodinách na Najvyššom súde SR, kde sa 
konali vylučovacie súťažné pojednávania vedené v anglickom jazyku pod drobnohľadom poroty, 
ktorú tvorili sudcovia ESD. Predsedajúcim sudcom bol lord Gordon Slynn z Hadley, mimo iné tiež 
člen Súdneho výboru Snemovne lordov, bývalý generálny advokát ESD a sudca ESD. Členkou 
poroty bola i docentka Mária Patakyová, prodekanka Právnickej fakulty UK. 

Cez vyraďovacie boje neprešlo 6 súťažiacich tímov, žiaľ, vrátane slovenských zástupcov 
z Právnickej fakulty v Trnave. Osem postupujúcich tímov pokračovalo v zápolení na Najvyššom súde  
v nedeľu v dopoludňajších hodinách, kedy sa uskutočnilo semifinále, z ktorého do popoludňajšieho 
finále postúpili dva tímy – z Varšavy a z Rigy. 

Veľké finále sa konalo v nedeľu popoludní v slávnostných priestoroch Auly UK na Šafárikovom 
námestí. Víťazmi sa stalo družstvo z Rigy, ktorého cenou bude návšteva ESD v meste Luxemburg 
a University v Cambridge. 

Po súťažných bojoch už prišlo na rad uvoľnenie a zábava. Predseda poroty lord Gordon Slynn  
z Hadley i s manželkou boli nadšení Bratislavou i priebehom súťaže. Zaujímavosťou je i fakt, že lord 
Slynn je celosvetovým patrónom európskeho združenia študentov práva – ELSA, a ako taký svojou 
návštevou poctil i našu skromnú miestnosť v budove PraF UK. Veľké finále, úspešný priebeh aj vše-
obecné úsilie sa oslavovalo v nedeľu večer na slávnostnej záverečnej recepcii usporiadanej v známej 
bratislavskej reštaurácii Tempus Fugit. 

Môžeme pokojne konštatovať, že všeobecná spokojnosť všetkých zúčastnených je dobrou vizitkou 
nás organizátorov i Slovenska. Tešíme sa na pokračovanie... 

Soňa Špányiová, Ľudmila Štefančinová, PAFUK, č. 45, máj 2005 

Z A D A N É  P R E  F A K U L T Y  

Predajná výstava 
študijných textov 

 
Už po niekoľko rokov pravidelne orga-

nizuje Právnická fakulta UK pre študen-
tov a pedagógov nielen svojej fakulty 
predajné dni, na ktorých ponúka tituly 
Vydavateľského oddelenia PraF UK za
akciové ceny. Zvyčajne sa táto akcia ko-
ná v novembri pri príležitosti Dňa študent-
stva. 

Po dobrých skúsenostiach z minuloroč-
ného novembra sme si predajnú akciu 
zopakovali a 20. apríla 2005 v spolu-
práci s nakladateľstvom a kníhkupec-
tvom Linde, Praha, sme predajné pulty 
rozložili v čase od 9.00 – do 15.00 h vo 
vstupnej hale historickej budovy UK na
Šafárikovom námestí. Linde prezento-
valo nielen svoju produkciu, ale aj tituly 
z nakladateľstiev C. H. Beck, Sagit, ASPI, 
Eurolex Bohemia, Lexis Nexis CZ, Bova 
Polygon a Doplněk. Vydavateľské odde-
lenie PraF UK malo v ponuke 21 titulov, 
ktoré sú momentálne v predaji v sieti kníh-
kupectiev v Bratislave, ale aj napríklad 
v Trnave a v Banskej Bystrici. 

Spokojnosť organizátorov s akciou ne-
vyplývala len z výsledného finančného
efektu, ale predovšetkým sme privítali, že 
sme mali možnosť poskytovať informácie 
o jednotlivých tituloch, o edičných plánoch
v najbližšom čase, o stave titulov na skla-
de, ale i vypočuť si podnety a návrhy či-
tateľov – či už študentov alebo učiteľov.  

Budúca predajná výstava sa uskutoční 
opäť v novembri t.r. pri príležitosti sviatku 
študentov.  

(ev)
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Ad: Právny stret univerzity s cirkvou 
(Naša univerzita, máj 2005, číslo 9) 

 
Po prečítaní článku predsedu AS RKCMBF UK pána Gašpara Fronca („Naša univerzita“ č. 9/2005), ktorým reaguje na článok „Právny stret 

univerzity s cirkvou“ („Naša univerzita“ č. 7/2005), musím ešte dokresliť niektoré skutočnosti, ktorým sa autor tohto článku vyhol. Pripomeň-
me si, ako vznikol celý problém ohľadne ustanovenia nového dekana RKCMBF UK do funkcie.  

 
V marci 2004 Akademický senát RKCMBF UK zvolil v tajných voľbách za 

kandidáta na funkciu dekana fakulty prof. Jozefa Kutarňu. Následne veľký 
kancelár Mons. Ján Sokol anuloval voľby, resp. si uplatnil právo veta a na-
riadil nové voľby. Právo vetovať voľby nepriznáva veľkému kancelárovi ani 
Štatút RKCMBF UK a ani Sapientia Christiana a Predpisy na správne zacho-
vávanie Apoštolskej konštitúcie Sapientia Christiana (ďalej aj kanonické 
predpisy). Rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc., niekoľkokrát vyzval 
veľkého kancelára Mons. Jána Sokola, aby postupoval v súlade so štatú-
tom RKCMBF UK a predložil Kongregácii pre katolícku výchovu vo Vatiká-
ne na potvrdenie zvoleného kandidáta na funkciu dekana. Keďže veľký 
kancelár vyše tri mesiace neurobil kroky, ktoré mal podľa Štatútu RKCMBF 
UK ako aj podľa kanonického práva učiniť, dňa 1. 7. 2004 rektor univerzity 
vymenoval za dekana RKCMBF UK zvoleného kandidáta na funkciu deka-
na prof. J. Kutarňu. Vymenovaniu predchádzalo uznesenie Akademického 
senátu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 30. 6. 2004, ktoré zrušilo 
ustanovenia Akademického senátu RKCMBF UK upravujúce postavenie 
veľkého kancelára a jeho práva a povinnosti vo vzťahu k fakulte. Niektoré 
z týchto ustanovení boli vyslovene v rozpore s civilným právom, najmä so 
zákonom o vysokých školách, a niektoré umožňovali rôznu interpretáciu. 
Išlo najmä o vypustenie ustanovenia Štatútu RKCMBF UK, podľa ktorého 
veľký kancelár mal okrem iných práv a povinností aj právo a povinnosť 
„predkladať Kongregácii pre katolícku výchovu meno zvoleného kandidáta 
na dekana a žiadať preňho potvrdenie“. Predmetné ustanovenie má byť 
nahradené ustanovením, ktoré bude v súlade so Sapientia Christiana. Podľa 
tohto kanonického predpisu je úlohou, a nie právom veľkého kancelára 
predkladať Posvätnej kongregácii pre katolícku výchovu meno toho, kto má 
byť vymenovaný za dekana fakulty. V súlade s týmto ustanovením sa rektor 
univerzity domáhal u veľkého kancelára, aby predložil zvoleného kandidá-
ta na funkciu dekana Kongregácii pre katolícku výchovu vo Vatikáne. 
Pravda je to, že práve zo strany UK bola snaha, aby sa toto ustanovenie 
uplatnilo v prípade zvoleného kandidáta na funkciu dekana. Účelom jeho 
zrušenia bolo, aby veľký kancelár si svoju úlohu plnil. Prevzatie formulácie zo 
Sapientia Christiana v pripravovanom novom Štatúte RKCMBF UK umožní 
jednoznačný výklad tohto ustanovenia.  

Rozhodne AS UK neprekročil svoje kompetencie, keď 30. 6. 2004 zrušil 
ustanovenia Štatútu RKCMBF UK, ktoré boli v rozpore so zákonom o vyso-
kých školách ako aj s kanonickými predpismi. Konal v súlade s ustanovením 
§ 34 ods. 1 zákona o vysokých školách, v ktorom sa hovorí, že vnútorné 
predpisy bohosloveckej fakulty sú predkladané na schválenie AS verejnej 
vysokej školy a akademickému senátu fakulty po vyjadrení sa k nim prísluš-
nou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou v súlade s vnútornými pred-

pismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Zákon explicitne priznáva akade-
mickému senátu verejnej vysokej školy schvaľovať vnútorné predpisy bo-
hosloveckej fakulty a príslušnej cirkvi priznáva len právo vyjadriť sa a nie 
schvaľovať vnútorné predpisy bohosloveckej fakulty. 

V § 34 ods. 1 zákona o vysokých školách sú vymenované §§ tohto zákona, 
ktoré sa na bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl vzťahujú primera-
ne. Týka sa to aj ustanovení o dekanovi fakulty. Treba si v tejto súvislosti 
uvedomiť, že táto formulácia o primeranosti použitia určitých ustanovení zá-
kona o vysokých školách na bohoslovecké fakulty neznamená, že sa tieto 
ustanovenia nepoužijú. Znamená to, že sa použijú primerane. Predpokladám, 
že AS RKCMBF UK vychádzal z nesprávneho pochopenia ustanovenia o pri-
meranosti, čo sa odrazilo v celej filozofii Štatútu RKCMBF UK platného do 
30. 6. 2004, ktorý priznával veľkému kancelárovi pôsobnosti (napr. vymeno-
vanie a odvolanie dekana na návrh AS fakulty po schválení Kongregáciou 
pre katolícku výchovu), ktoré mu nepriznáva nielen zákon o vysokých ško-
lách, ale ani kanonický predpis Sapientia Christiana.  

Autor si kladie v predmetnom článku otázku, o aký právny stret by 
mohlo ísť. Hneď si aj odpovedá, že nejde o nesúlad medzi cirkevným 
a svetským právom, ako by vyznelo z úvodu článku (uverejnenom v NU 
č. 7/2005, pozn. autorky). Som toho názoru, že ujasnenie si vzájomného 
vzťahu ustanovení zákona o vysokých školách a ustanovení Sapientia 
Christiana, otázky právnej subjektivity fakulty podľa kanonického prá-
va a ďalšie otázky, by si vyžadovali hlbšiu právnu analýzu a širšiu 
diskusiu. Napriek tomu sa dajú tieto dva predpisy aplikovať v Štatúte 
RKCMBF UK, aby sa v rámci verejnej vysokej školy, akou je UK v Bra-
tislave, zachoval cirkevný charakter bohosloveckej fakulty.  

Ide tu však jednoznačne o stret rozvinutej demokracie akademickej samo-
správy univerzity, ktorá umožňuje, aby bol kandidát na funkciu dekana zvo-
lený v tajných voľbách, s direktívnym vynucovaním si poslušnosti a prísnej 
hierarchickej podriadenosti zo strany veľkého kancelára. Ďalším svedectvom 
toho je aj ostatný list veľkého kancelára zo dňa 6. 6. 2005 dekanovi RKCMBF 
UK, v ktorom oznamuje dekanovi ešte pred uskutočnením prijímacích po-
hovorov zoznam prijatých uchádzačov na RKCMBF UK a do Kňazského 
seminára, zoznam tých, ktorí budú prijatí podľa výsledkov skúšky a dokonca 
zoznam neprijatých. V tomto prípade určite nejde o nesúlad medzi svetským 
a cirkevným právom. Ide o snahu o hrubé porušenie zákona o vysokých 
školách. Takýto postup je aj v príkrom rozpore s kanonickým predpisom 
Sapientia Christiana, ktorý svojím veľkým duchom skutočne prezentuje kres-
ťanskú múdrosť a morálku. 

Mária Duračinská, prorektorka pre legislatívu 
 

 
Pod záštitou dekana Lekárskej fakulty UK 

prof. MUDr. P. Traubnera, PhD., a pod ga-
ranciou LF UK sa v rámci Incheby Bratislava 
2005 konalo stretnutie učiteľov a študentov 
vysokých škôl k téme „Vysokoškolské vzde-
lávanie v sústave lekárskych, farmaceutických 
a zdravotníckych štúdií v kontexte s požiadav-
kami trhu práce EÚ“. V školiacom a konzultač-
nom bloku o možnostiach podpory a o rozvoji 
profesionality vysokoškolských učiteľov na lekár-
skych fakultách v SR v súlade s požiadavkami 
OECD po vstupe Slovenska do EÚ odznelo nie-
koľko vyžiadaných prednášok k problematike Bo-
lonskej deklarácie (prof. Bergendi) a k jej uplat-
ňovaniu v systéme vysokoškolského vzdelávania 
u nás (doc. Bernadič), k problematike osobnosti 
vysokoškolského učiteľa a jeho komunikácie so 
študentmi (prof. Badalík), k otázkam mobility štu-
dentov a učiteľov (Dr. Ferenčík), k problematike 
záverečných prác v bakalárskom, magisterskom 
a doktorskom štúdiu (doc. Babál), k otázkam štu-
dentskej odbornej a vedeckej práce na vysokých 
školách, osobitne na lekárskych fakultách (doc. 
Mladosievičová). Otvorené otázky a nastolené 
problémy diskutujúcich hovoria o tom, že v sys-
téme vysokoškolského vzdelávania vzniká množ-

stvo nových podnetov a možností, ktoré je po-
trebné zapracovať do študijných programov, vy-
tvoriť nové podmienky pre ich využívanie nielen 
zo strany študentov, ale aj vysokoškolských učite-
ľov. Podujatie bolo súčasťou dôstojnej prezentácie 
Lekárskej fakulty UK v prostredí medzinárodnej 

výstavy zdravotníckej techniky a farmaceutických 
výrobkov Inpharmed a špecializovanej výstavy 
laboratórnej techniky Interlab, ktoré sa konali  
v dňoch 10. – 12. mája 2005 vo výstavnom a kon-
gresovom centre Incheba Expo Bratislava. 

M. Bernadič  

Ozveny

Prezentácia Lekárskej fakulty UK na Inchebe Bratislava 2005 
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Vystúpenie J. Figeľa, člena Európskej komisie, dňa 5. mája 2005 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Európa ako priestor vyššieho vzdelávania a Slovensko 
 
Máj je mesiac mladých, ale aj mesiac Európy. V týchto týždňoch je viacero 

dôvodov na reflexie jej minulosti i budúcnosti. Pred 60 rokmi sa skončila 
najtragickejšia z vojen, ktoré prebiehali aj na našom území. Pred 55 rokmi 
sa Schumanovou deklaráciou začal proces, ktorý viedol vtedajšiu slobodnú 
Európu nielen k zmiereniu, ale aj k mierovému zjednoteniu. Vznikol základ 
dnešnej Európskej únie. Pre rokom – 1. mája 2004 – sa Slovensko stalo sú-
časťou tohto spoločenstva. 

Integračný proces sa začínal pri uhlí a oceli. Bola to veľmi jednoduchá agen-
da: kontrola produkcie uhlia a ocele, teda regulácia jednoduchých komodít, 
ktoré boli základom pre vedenie vojny, pre zbrojárstvo. Cez ďalšie desaťročia 
vývoja od zabezpečovania potravín cez jednotný trh s väčšou mobilitou 
jeho prvkov, cez európsku spoločnú menu. Sme v štádiu, kedy sa diskutuje 
o Európe vedomostí, o vedomostnej spoločnosti a ekonomike, o európskej 
identite, o kultúrach, o dialógu kultúr, o európskom občianstve. 

 

Dozrievanie pre spoločenstvo hodnôt 

Bolo treba prejsť dlhú cestu, dlhý vývoj, aby sme už nemuseli diskutovať 
o témach, ktoré boli na začiatku. Ako neviesť vojnu, ako sa nezabíjať, pretože 
tí druhí sú iní. Európa, keď si cenila vzdelanie, rozum, intelekt, poznanie, 
kultúru, väčšinou sa vyhla vojnám, nachádzala iné riešenia, povznesenie. 
Akonáhle vzdelanie bolo na ústupe, až likvidované, zatvárané školy alebo 
univerzity, pálené knihy, prichádzala tvrdá doba – doba temna. A preto toto 
vnímanie aj dnes je veľmi kľúčové. Ak sa nám bude dariť posúvať poznanie 
dopredu, pôjde dopredu aj Európa, a s ňou aj stredná Európa, aj Slovensko. 
Sociálne, ľudsky a samozrejme aj ekonomicky. Za vyše 50 rokov európska 
integrácia priniesla mnohé úspechy – aj to, že dnes už môžeme hovoriť  
o zjednotení alebo o znovuzjednotení kontinentu. O tom, že Európa je 
schopná solidarity dovnútra, ale aj navonok; že je najväčší donor rozvojovej 
pomoci; že sa stáva atraktívnym priestorom aj pre krajiny, ktoré sa chcú 
pridať, aj pre ľudí, ktorí sem migrujú. Toto všetko sa nezrodilo automaticky, 
ale na základe veľmi konkrétneho ľudského úsilia. A na druhej strane máme 
mnohé problémy, ktoré sú výrazné: Európa starne, niektoré jej štáty lámu 
historické povojnové rekordy miery nezamestnanosti. A to hovorí o jej zrani-
teľnosti, o jej slabinách.  

Som presvedčený, že vzdelanie, mládež, poznanie je odpoveďou aj na 
tieto časové alebo priestorové problémy – v niektorých krajinách, aj vcelku, 
aj vo vzťahu k okoliu. Aby Európa nebola len svedkom vývoja, ale aktérom. 
Aby dokázala ovplyvňovať pozitívne vývoj vo svojom okolí, či už vo východ-
nej, juhovýchodnej Európe, na Balkáne, v Stredomorí, ale aj vo svete. To 
všetko sa naozaj oveľa viac dá vzdelaním než si niekedy uvedomujeme. 
Schopný, vzdelaný občan je zodpovedný doma aj vonku, uvedomuje si me-
dzinárodné súvislosti.  

Pripomínam to preto, lebo nie je dôvod na relax po vstupe do únie. Skôr 
naopak – je potrebné ešte pridať. Podobne ako keď sa z druhej ligy postúpi 
do prvej. Tam to nie je ľahšie. Tam to je ešte náročnejšie. Ale je to lepšia liga, 
je to európska prvá liga. Znamená aj možnosti, ale aj zodpovednosť.  

 

Európsky priestor vyššieho vzdelania 

Do r. 1999 bola spolupráca v oblasti európskeho vzdelávania realizovaná 
hlavne cez programy mobility, výmen a partnerstiev (Erasmus alebo Leonar-
do da Vinci). Umožnilo to množstvám univerzít vytvoriť si partnerstvá, viac než 
miliónu vysokoškolákov študovať za hranicami s podporou zvonku a s uzna-
ním tohto štúdia. Umožnilo to tisíckam učiteľov učiť, študovať, pomôcť vytvá-
rať si predpoklady pre ešte lepšie uplatnenie doma alebo v zahraničí.  

V r. 1999 bola prijatá Bolonská deklarácia. To je míľnik, ktorý sa dá nazvať 
vážnou evolúciou, alebo postupnou revolúciou v európskom zmysle. Aj keď 
inak by som povedal, že Európa sa vracia tam, kde už kedysi bola. Vytvoriť 
európsky priestor vyššieho vzdelávania je vrátiť sa k sláve európskych uni-
verzít. K ich postaveniu vo svete, ale aj k otvorenosti Európy voči sebe samej 
dovnútra, čo už tu kedysi bolo. Napriek tomu to nie je nijaká nostalgia. To 
je len výzva, aby sme toto obdobie vnímali ako veľkú postupnú zmenu. Nie-
ktorí ju nazývajú najväčšou zmenou v európskom univerzitnom školstve za 
sto rokov. Prebieha, nie je zavŕšená, sme niekde na polceste, v pol rieky. 
V 1999 bola prijatá deklarácia, ktorú dnes napĺňa 40 krajín a chce sa pripojiť 
ďalších 5 krajín, čo len hovorí o tom, že to nie je vec pár štátov alebo Európ-
skej únie samej osebe. Je to proces, ktorý je v podstate celoeurópsky. Nór-
sko a Švajčiarsko, ktoré sa na ňom tiež zúčastňujú, nie sú členskými štátmi 
únie. To sú nepriame dôkazy toho, že to je dôležité aj mimo EÚ. Nie je to 
luxus, nejaké hobby profesorov alebo ministrov, ale veľmi potrebný proces 
pre každého jednotlivo, pre inštitúcie, pre krajiny – aj pre tie najsilnejšie, naj-

hrdejšie a najtradičnejšie, a nakoniec pre Európu, ktorá stále hovorí o úniku 
mozgov. A to nielen zo Slovenska alebo z nových ekonomík a demokracií, 
ale z klasických, starých. Viackrát som bol na dialógoch aj v Paríži a Berlíne. 
Aj tam majú veľké problémy s týmto fenoménom. Aj silné ekonomiky, silné 
krajiny cítia tento problém úniku mozgov veľmi boľavo.  

A preto tento vývoj od roku 1999 je odpoveďou na mnohé európske, spo-
ločné problémy. A v tom je aj jedna z výhod únie – že dokážeme na ne hľadať 
odpovede, nielen o nich diskutovať alebo si odkazovať, kto je za čo zodpo-
vedný. Je jasné, že kompetencia štátov v tomto je zásadná. Na druhej stra-
ne, čím viac krajín participuje na nejakom procese, tým dôležitejšie je, aby 
koordinovali svoj postup. A preto úloha Európskej komisie v tomto procese 
je veľmi výrazná. Aj preto boli tak so zvedavosťou a vážnosťou vypočuté 
príhovory predsedu komisie a komisára v Glasgove, ktoré spomínal pán 
rektor. Aj preto sa od Európskej komisie očakáva často viac, než len úloha 
moderátora alebo organizátora. Teraz som mal možnosť predložiť komuniká-
ciu, respektíve dokument o európskych univerzitách. Je veľmi citlivo vnímaný 
v jednotlivých krajinách, lebo to je popis situácie a náčrt ďalších krokov. 
Samozrejme, je na štátoch kedy, ako a či ich prijmú, ale ide to naznačeným 
smerom. O tomto dokumente bude prebiehať diskusia po celý rok, hlavne 
v príprave na novembrovú Radu ministrov. Bol konzultovaný od roku 2003 
s univerzitami, s jednotlivými štátmi, s agentúrami, ktoré sa zaoberajú škol-
stvom tak, aby sme nachádzali naozaj spoločné riešenia. Okrem toho mi-
nistri školstva sa dohodli, že do r. 2010 sa prijmú opatrenia, ktoré z Európy 
urobia istú „svetovú referenciu“ v oblasti vzdelávania a ktoré jej znovu vrátia 
kvalitu a relevanciu v celom svete cez dostatočne konvergentné reformy. 
Tieto prebiehajú a som rád, že Slovensko postupuje tiež v tomto zmysle. 

Na popis, náčrt toho, kde sa vývoj nachádza od r. 1999, dovoľte mi využiť 
aj niektoré čísla. Okrem toho, čo sa dohodlo o obsahu reforiem, dohodli 
sme sa napríklad, že podstatne zvýšime investície do oblasti výskumu a vý-
voja na 3 % hrubého domáceho produktu. Ako viete, nedarí sa to európskej 
dvadsaťpäťke ako celku. Darí sa to niektorým krajinám, napr. škandináv-
skym. A práve tieto krajiny dosiahli v minulom roku veľmi dobré výsledky  
z hľadiska štúdia, vzdelanosti v štúdii Pisa (OECD), čo len potvrdzuje, že 
tieto politiky spolu súvisia. Ak sa skoro začne investovať do vzdelania, po-
tom sú dobré výsledky aj vo výskume, aj v hospodárskom raste, aj v zamest-
nanosti, produktivite práce, v kompjuterizácii, internetizácii, atď. Ono to spolu 
veľmi súvisí, to nie je zázrak, to je logický zákonitý súvis, vývoj. Fínsko, ktoré 
je 10 rokov v únii, sa stalo ďalším dobrým príkladom. Je to 5-miliónová kra-
jina. Nie je v tieni ani bývalého východného veľkého suseda, ani v tieni zá-
padnej Európy, ale slúži ako veľmi dobrý príklad pre seba a pre ostatných. 
Jednu tretinu zahraničných študentov vo svete a z toho veľký počet Euró-
panov dnes hostia Spojené štáty americké. Odhaduje sa, že až 400 tisíc 
Európanov s vysokoškolským vzdelaním zostalo a pracuje dnes v USA. Ne-
hovorím to kvôli štatistikám, ale preto, že je to obrovská ľudská sila, ktorá 
nenachádza uplatnenie tu, ale inde. Voľakedy sme možno polemizovali, či 
sa oplatí hostiť študentov, alebo či sú to len náklady. Štáty, ktoré sú ústre-
tové voči študentom, sú úspešnejšie. A to je poučenie aj pre slovenské škol-
stvo a pre celú Európu. Najviac nositeľov Nobelových cien v tejto dekáde 
je, samozrejme, na druhej strane Atlantiku. Najviac patentov, všetkého, čo 
súvisí s ochranou duševného vlastníctva, je zachytených v USA.  

Tieto ciele alebo tieto trendy Európa môže a mala by korigovať vo svoj pro-
spech. Ale pre to treba urobiť oveľa viac. Jednou z odpovedí je financovanie 
školstva. Veľký investičný rozdiel je napríklad v tom, že v posledných rokoch 
európsky priemer výdavkov z hľadiska podielu HDP na vysoké školstvo je 
iba 1,1 %. V Kanade je to 2,5 %, v USA a Južnej Kórei 2,7 %. Ak si uvedomí-
me, každý rok takýto obrovský rozdiel o viac než jeden percentuálny bod 
je toľko, z čoho funguje celá Európska únia. Tento rozdiel znamená 150 mi-
liárd euro každoročne. Tým nechcem povedať, že jedna koruna minutá tam 
a tu sa rovná. Prvou odpoveďou je lepšie, druhou odpoveďou je viac inves-
tovať. Tá prvá odpoveď znamená efektívnosť, reformy, kompatibilitu, kvalitu. 
Tá druhá je, samozrejme, aj objem, pretože keď niet na základné potreby, na 
infraštruktúru, ťažko potom hovoriť o kvalite, a už vôbec nie o excelentnosti. 
Ak si k tomu pridáme deficit v oblasti výskumu, kde Európa investuje zhruba 
tretinu toho čo USA, tak osobitne na univerzitách, ktoré sa zaoberajú aj vý-
skumom, máme dvojitý deficit. A tu už sa potom ťažko polemizuje, že zaostá-
vanie sa prehlbuje.  

Tri krajiny v EÚ investujú zhruba 1,7 – 1,8 % HDP do vyššieho vzdeláva-
nia – Dánsko, Švédsko, Fínsko. Samozrejme, to je príklad toho, že sa dá 
ísť aj nad priemer. Je to vec konkrétnej krajiny. Tieto krajiny to dávajú z ve-
rejných zdrojov. V dokumente, ktorý prijala Európska komisia, tvrdíme, že 
ekonomika a spoločnosť, ktorá chce byť vedomostne intenzívna, by mala 
byť schopná dávať 2 % zo svojho hrubého domáceho produktu na vyššie 
vzdelávanie. Nie je to magické číslo, je to odpoveď na mnohé súvislosti, 
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ktoré tu spomínam, ale ktoré nie je dôležité citovať. Veľký rozdiel medzi nami 
a druhou stranou Atlantiku je hlavne v oblasti súkromných investícií. Zatiaľ, 
čo vo verejných investíciách čísla medzi Európou a USA sú skôr porovnateľ-
né – 1 % ku 0,9 %, v súkromných je to skoro desaťnásobný rozdiel. V porov-
naní s Japonskom skoro štvornásobný. Takže lepšie reformy a viac inves-
tovať je jednou zo základných odpovedí dnešnej Európy na svoje vlastné, 
vnútorné potreby.  

Bolonský proces, ktorý bol naštartovaný v podstate mimo štruktúry únie, 
sa dnes spája s lisabonským. Napriek, respektíve práve kvôli doterajším 
slabinám je dôležité, aby sme lisabonskú agendu vnímali ako viac hospo-
dárskeho rastu a zamestnanosti. To je to, čo potrebuje v podstate každá 
krajina, aj Slovensko. A preto sa tieto dve témy spájajú do jednej väčšej, aj 
preto boli takto reflektované na poslednom summite. Ony vlastne majú zna-
menať viac a ľahšiu mobilitu ľudí s kvalifikáciou, krok k vytvoreniu skutočne 
európskeho trhu práce, ktorý doteraz nie je – znamenajú posilnenie efektív-
nosti systémov vyššieho vzdelávania, redukciu predčasných odchodov zo 
škôl, rozvoj ďalšieho štúdia, vytvorenie čitateľnejšieho a atraktívnejšieho 
prostredia pre Európanov, ale aj pre Neeurópanov. Dá sa to nazvať „Európ-
sky priestor vyššieho vzdelávania“ alebo „Európa vedomostí“. Ona by mala 
na troch pilieroch posilniť to, čo je základom pre vedomostnú spoločnosť: 
nielen výskum a vývoj, čo je, samozrejme, priestor pre tvorivosť, kreativitu 
človeka, ale aj šírenie vedomostí, čo je práve vzdelávanie. A po tretie, ino-
vácie – spätosť tohto priestoru s ekonomikou, priemyslom, službami, prenos 
nového poznania do reálnej ekonomiky.  

Toto všetko konkrétnym spôsobom reflektuje EK aj vo svojej komunikácii  
z 20. apríla. Možnože niektoré detaily by som mohol aj neskôr objasniť, 
verím, že v diskusii s rektormi. Toto sa snažíme zdôrazniť aj pri návrhu zatiaľ 
budúcej finančnej perspektívy. Slovensko doteraz participuje, na základe 
prístupovej zmluvy, na vynegociovaných možnostiach do roku 2006. Teraz 
sa začali rokovania o období 2007 až 2013. Je dôležité, aby aj táto krajina 
dokázala podporiť to, čo je pre ňu a pre Európu dôležité. Komisia, predtým 
Prodiho teraz Barrosova, obhajuje najväčší rozpočtový nárast v budúcich 
siedmich rokov do oblasti vzdelávania, výskumu, energetiky a dopravy. Tieto 
štyri položky sú výrazne najvyššie, dvakrát aj viac zvýšené oproti doteraj-
šiemu sedemročnému obdobiu, v ktorom sa nachádzame. Je dôležité to 
povedať preto, lebo rozhodnutie je v rukách členských štátov, nie komisie. 
Po druhé, je dôležité, aby v rámci schválených pravidiel si každý štát vy-
tvoril svoj prioritný program a stratégiu. A tam Slovensko by malo pamätať 
na to, že vzdelávanie a výskum by mali mať samostatnú kapitolu v národ-
nom rozvojovom pláne. Že to je hodné nielen diskusií, ale aj konkrétneho 
priestoru pre aktérov a samozrejme konkrétnej finančnej podpory. Štruktu-
rálne fondy by mali oveľa viac ísť do rozvoja ľudského potenciálu, než len 
základnej dopravnej a ekologickej infraštruktúry. Ale to všetko je skôr pred 
nami. To chcem len zdôrazniť.  

Prijali sme princíp a členské štáty sa zaviazali, že do roku 2006 vytvoria 
systém a stratégiu celoživotného vzdelávania. Nie ako luxus, nie ako hobby, 
ale ako dôležitú odpoveď na veľmi rýchlo sa meniacu situáciu na trhu práce. 
Ako to všetko, čo má znamenať vyššiu dynamiku v schopnosti reagovať na 
výzvy doby. Program EÚ pre mobilitu, za predpokladu, že bude schválený, 
bude integrovaný celoživotný program celoživotného vzdelávania – tzv. „Life-
long learning programme“. Kolegom na západe zvyknem hovoriť „Without 
life-long learning there is less and less life-long earning“. Stále menej sa bu-
de dariť tým, ktorým sa nebude chcieť kontinuálne študovať. Lebo kritériá 
budú stúpať. Aj štatistiky potvrdzujú, aké veľké rozdiely sú už teraz z hľadiska 
príjmov medzi tými, ktorí majú vyššie, stredné alebo nižšie vzdelanie – aké 
veľké rozdiely sú v nezamestnanosti v týchto kategóriách. A do budúcnosti 
to bude ešte výraznejšie. Stále bude menej a menej nových pracovných 
príležitostí, určených pre nízku kvalifikáciu. A stále viac bude tých, ktoré si 
vyžadujú vyššiu kvalifikáciu. Preto význam školstva, osobitne univerzitného, 
bude v Európe výrazne narastať.  

Slovensko sa zúčastňuje na týchto procesoch. Som rád, že samotný Bolon-
ský proces tu nevyvolal spory, skôr naopak, úsilie. Počúvam, že v mnohom 
sme aj pred „staršími súrodencami“, pred partnermi v európskej rodine. 
Ale samozrejme, teraz pôjde aj o skutočnú implementáciu a stále viac a viac 
o kvalitu, nielen o nejaké štrukturálne zmeny alebo o zmeny pravidiel, ale 
o kvalitu.  

K tej kvalite alebo k účasti by som rád povedal, že Slovensko je zapojené  
v programoch už skôr, začalo už pred vstupom, ale je veľký priestor na zlep-
šenie. Napr. v programe Erasmus v minulom školskom roku na Slovensko 
prišlo 181 zahraničných študentov, zo Slovenska s podporou Európskej 
únie študovalo v zahraničí 628 študentov. Ten nepomer je vysoký a nejaký 
čas bude trvať, ale bolo by ho dobré vyvažovať, aby sa Slovensko stávalo tiež 
atraktívnym cieľom pre študentov. Ak to poviem v iných číslach, tak v popu-
lácii asi 152 tis. študentov bolo v tom roku 0,4 % zahraničných na Slovensku 
(to je podiel cez Erasmus), kým v Českej republike napr. 1,3 % zahranič-
ných študentov. U profesorov je to vyrovnanejšie – 138 prišlo, 134 pôsobilo  
v zahraničí zo Slovenska. Zahraničných študentov celkovo na Slovensku 
pred dvoma rokmi bolo 1,1 %, európsky priemer je 5,5 %. Hovorím tu o in-
tenzite spolupráce, o otvorenosti, atraktívnosti reálneho vzdelávacieho pries-
toru pre tých, s ktorými sme už dnes v jednej únii.  

Európsky kvalifikačný rámec 

Európsky trh práce je dnes veľmi fragmentovaný. S výnimkou väčších mož-
ností v Británii, Írsku, Švédsku, sa ostatné krajiny rozhodli pre prechodné 
obdobia. To by malo byť prehodnocované na budúci rok. Verím, že viaceré 
krajiny sa rozhodnú pre otvorenosť. Nenastal exodus, ani zaplavenie trhov 
starých členských krajín po máji 2004. Skôr nastal iný fenomén a hovoril 
som o ňom ako hlavný vyjednávač SR s EÚ veľakrát aj verejne: že kapitál 
príde sem, keď práca nemôže ísť tam. A už si to tieto krajiny uvedomujú. 
To je tiež citlivé, je to tiež ekonomický fenomén, ktorý spôsobuje potom aj 
politické konzekvencie na druhej strane doterajšej schengenskej hranice.  

Je asi osem profesií, ktoré sú regulované, teda popísané legislatívne a tým 
pádom umožňujúce účasť na napĺňaní, využívaní, vykonávaní kvalifikácie  
v iných krajinách. Veľká väčšina ostatných kvalifikácií nemá svoje pravidlá. 
Občan, ktorý kvalifikáciu má, nemá teda nijakú záruku, že jeho potenciál 
môže byť vážne využitý inde za hranicami. A preto chceme vytvoriť európ-
sky kvalifikačný rámec. Teraz v Bergene bude načrtnutá jeho časť pre vysoké 
školstvo, resp. pre kvalifikácie vyplývajúce z univerzitného vzdelania. Jeho 
prvým krokom bol „Europas“, ktorý je platný od 1. januára tohto roku. Je 
to len súbor dokumentov, ktoré sa únia dohodla využívať ako základnú sú-
stavu pre uznávanie kvalifikácií, ku ktorej chce dospieť. Toto je príspevok 
k vyššej transparentnosti dokumentov. Aby boli jednotné, dali sa posudzo-
vať ľahšie a takto využívať v ďalšom procese.  

Ten ďalší proces je „Európsky kvalifikačný rámec“, ktorého návrh začne 
v máji Bergenom a jeho zavŕšenie v jednotlivých krajinách sa očakáva po 
dvoch rokoch. A toto by vytvorilo oveľa väčší, čitateľnejší priestor pre pre-
nos kvalifikácií. Začneme vysokým školstvom a potom to pôjde na úroveň 
odborného školstva. Prenos kreditov, alebo doplnok k diplomu sú už po-
stupnou realitou aj na Slovensku.  

Európsky kvalifikačný rámec bude veľmi úzko spätý s kvalitou. Pretože 
teoreticky si môžeme toho veľa naplánovať, ale praktickým kritériom pre 
prenos tak citlivých záležitostí ako je kvalifikácia, je dôvera, že to, čo je na 
osvedčení napísané, je zaručené aj z hľadiska kvality obsahu. EK v jeseni 
minulého roku prijala odporúčanie členským štátom pre zabezpečenie kva-
lity vo vyššom vzdelávaní. Tento rok sa to snáď zmení na dokument prijatý 
štátmi smerom dovnútra. To bude najväčšou výzvou v celom priestore ďal-
ších rokov. Pretože kvalita bude rozhodovať vôbec o vývoji po Bergene, 
ďalej smerom k vážnejšej kompatibilite a prenosu kvalifikácií. Chcem vás 
k tomu vyzvať aj pozvať, pretože o kvalite musia byť aj ďalšie diskusie a kroky 
na Slovensku. Kvantita nestačí, európsky priestor je aj o kompatibilite, ale 
aj o rastúcej konkurencii. Atraktívny, kvalitný získava, nekvalitný stráca.  

Vytvárame nové možnosti. Erasmus Mundus je program, ktorý začal v je-
seni minulého roku. Zatiaľ je v ňom jedna slovenská univerzita. Vytvárajú 
sa európske magisterské programy a univerzitné partnerstvá. Je to veľmi 
atraktívny program. Už 36 kurzov alebo programov je schválených. Oča-
kávame, že tak do dvoch rokov ich bude asi 250 a veľký počet univerzít sa 
už toho zúčastňuje. Každý rok budú možnosti na zapojenie sa. Veľmi to uni-
verzitám odporúčam.  

Na záver by som chcel povedať, že bolo treba prejsť od tém čisto vojno-
vých, alebo od toho, čoho Európa bola plná v 20. storočí – rozdelenia, tota-
lity, neslobody – k témam, ktoré naozaj sú o väčšej zrelosti, o zrelosti pre 
zodpovednosť, nielen pre očakávania. Pretože poznanie, kultúra, identita, 
to je o čomsi, čo nás charakterizuje, ale aj spája, vťahuje do spoločenstva. 
Veľmi si želám, aby Slovensko práve cez tieto agendy alebo oblasti pozná-
valo a prispievalo k tomu, čím Európa môže a má byť v tomto 21. storočí.  

Mladí dnes majú také možnosti, o akých mnohí predtým ani nesnívali. 
Často citované dobré príklady, povzbudenia – Írsko, Dánsko, Fínsko – by 
nemali byť vzdialené príklady, ale hlavne inšpirácie pre túto dobu. Slovensko 
vstúpilo do únie. Nestačí do únie vstúpiť, treba v nej aj obstáť. Myslím, že 
sa dá povedať, že krajina obstála a obstojí, ale je treba urobiť oveľa viac. 
Ani sa nevzdávať, ani nepoľavovať, skôr naopak. Pridať hlavne v oblasti dlho-
dobých strategických tém. Vzdelávanie, veda, výskum, kultúra v tomto ne-
môžu absentovať, resp. nemôžu byť na poslednom mieste. V januári som 
sa zúčastnil na diskusii o slovenskej stratégii pre konkurencieschopnosť. 
Som rád, že vláda tam veľmi jasne začlenila aj túto položku, tento pilier. Te-
raz však pôjde o to, aby to neostalo ako vtedy v Lisabone – ako nedeľné 
príhovory, nedeľné reči. Ale aby to naozaj reálne prechádzalo do rozhod-
nutí, do zákonov, do rozpočtov. Netreba sa báť autonómie univerzít, treba 
ich, samozrejme, kontrolovať, ako je správne vo verejnej správe. Správne 
je zveriť moc, ale aj kontrolovať. Autonómnosť školám prospeje, ak je kom-
penzovaná alebo vyvažovaná hodnotením kvality – interným aj externým. 
A samozrejme kvalitným hodnotením kvality. Je množstvo tém, ktoré s tým 
súvisia. Opakujem: cez lepšie a rozsiahlejšie investície – a to sú investície, 
nie náklady – do vzdelania Slovensko môže byť ďalším dobrým príkladom 
pre seba, pre tých ostatných a pre tých, čo prídu neskôr.  

 
(Svoj prejav pán komisár EÚ J. Figeľ láskavo upravil  

pre potreby uverejnenia v našom spravodaji, 
 za čo mu vyslovujeme úprimné poďakovanie.)  
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Dňa 2. apríla 2005 sa škótskom Glasgowe konala konferencia Európskej asociácie univerzít, na ktorej vystúpil aj José 
Manuel Barroso, prezident Európskej komisie. Predniesol tu zásadný prejav o budúcnosti európskych univerzít, ktorý dnes 
uverejňujeme v plnom znení. 

 

Silné univerzity pre Európu 
 
Dámy a páni, 
veľmi ma potešilo pozvanie Európskej aso-

ciácie univerzít prehovoriť pred tak významným 
publikom rektorov a prezidentov univerzít. Po-
zvanie prišlo vo vhodnej chvíli. 

Prišlo v čase, keď stále viac ľudí hovorí, že 
vzdelávanie hrá existenčnú úlohu v snahách 
znovu povzbudiť neisté európske hospodár-
stvo. Prečo to hovoria? Je to vari preto, ako 
hovorí slávny výrok Marka Twaina, že „vzdelá-
vanie je cesta od nadutého ignorantstva k úbo-
hej neistote?“ K neistote možno. Ale k úbohej? 
Neistota sa určite vyskytne – keď máte slo-
bodu myslenia – a je niečím, čo odmietne len 
dogmatická myseľ. 

Ale dovoľte mi povedať toto. Pevne verím, že 
vzdelanie, kultúra, veda a štúdium ako základ-
né hodnoty sú v samom srdci našej spoloč-
nosti. Sú dôležité, dokonca prevyšujú úvahy 
o ekonomických hľadiskách. Sú neoddeliteľnou 
časťou nás ako ľudských bytostí a neoddeli-
teľnou súčasťou európskej spoločnosti. Všetci, 
ktorí triezvo uvažujeme, vieme, že vzdelávanie 
a vedecký výskum prinášajú reálne dividendy, 
zvlášť v moderných ekonomikách založených 
na špičkových technológiách.  

Minulý týždeň podporilo bruselské stretnutie 
vedúcich európskych predstaviteľov návrhy 
Európskej komisie vdýchnuť nový život Lisa-
bonskej agende – projektu rozvoja a rastu za-
mestnanosti, ktorú EÚ prijala pred piatimi rokmi. 
Tieto návrhy stelesňujú víziu spoločnosti zalo-
ženej na vedomostiach, spoločnosti, ktorá sa 
snaží využiť vzdelávanie, vedecký výskum a ino-
vácie ako hybné sily udržateľného rozvoja. 

A skutočne, spolu s dvoma ďalšími cieľmi, 
ktoré Komisia navrhla – urobiť Európu atrak-
tívnejšou pre investície i prácu a vytvoriť viac 
a lepších pracovných príležitostí – by prijatie 
novej, prehodnotenej Lisabonskej agendy 
mohlo zvýšiť ročný hospodársky rast na prib-
ližne 3 percentá a znamenať dosiahnutie náš-
ho cieľa – plnú zamestnanosť do konca tohto 
desaťročia. 

Hoci základným záverom vedúcich predsta-
viteľov krajín EÚ bolo, že sa počas prvých 
piatich rokov napĺňania lisabonských cieľov 
neurobilo dosť pre realizáciu ďalekosiahlych 
reforiem, nechcem vytvárať dojem, že v európ-
skej ekonomike je v roku 2005 všetko strate-
né a beznádejné. Vôbec to nie je tak. Európ-
ska únia je už dnes najväčším svetovým trhom, 
najväčším vývozcom a najväčším svetovým 
investorom. Európska komisia a členské štáty 
EÚ sú najväčším poskytovateľom zahraničnej 
pomoci. V Európe sídlia mnohé z najväčších 
a najúspešnejších spoločností, a krajiny, kto-
ré sa nedávno pripojili k EÚ, patria k najrých-
lejšie rastúcim ekonomikám na svete. Viaceré 
prieskumy trvalo ukazujú, že Európa má dosť 
kvalitných univerzít a že mnohé z našich uni-
verzitných pracovísk sú na svetovej úrovni. 

Sú tu však i varovné signály. Rastúca globálna 
súťaž a európsky demografický pokles zname-
najú, že sebaupokojujúci postoj typu „všetko 
ide hladko“ („business as usual“), nie je alterna-
tívou. V oblasti vysokého školstva už vidieť, 
že európske univerzity priťahujú menej študen-
tov a predovšetkým menej vedcov z iných krajín 
sveta, než univerzity v USA. V roku 2000 prišlo 

do Európy asi 450 000 študentov z iných kra-
jín, zatiaľ čo do USA takmer 550 000, väčšinou 
z Ázie. Ešte znepokojujúcejšie je, že EÚ priťa-
huje dlhodobo oveľa menej absolventov než 
USA práve do kľúčových odborov inovácie, 
ako sú inžinierstvo, informatika a matematika.  
A tri štvrtiny v EÚ narodených študentov, ktorí 
si robia PhD. v USA, hovoria, že po ukončení 
štúdia ostanú radšej tam. 

I pokiaľ ide o vedcov, existujú dôvody pre váž-
ne obavy. Bez nárastu počtu vedcov Európa 
nebude môcť udržať a zlepšiť svoje doterajšie 
postavenie vo svete vedy, techniky a inovácií. 
Potrebujeme ešte ďalších 700 000 vedcov, čias-
točne ako náhradu rýchlo starnúcej vedeckej 
pracovnej sily a čiastočne na „personálne“ za-
bezpečenie záväzku členských štátov zvýšiť 
verejné a súkromné financovanie vedy a vý-
skumu. A hoci sa počet vedeckovýskumných 
pracovníkov v Európe zvyšuje, dnešná úroveň 
okolo 6 na 1000 pracovných síl stále výrazne 
zaostáva napríklad za Japonskom s 9 vedec-
kovýskumnými pracovníkmi na 1000 pracov-
ných síl. 

Takže zrejme, ak parafrázujeme istého dán-
skeho univerzitného študenta, ktorého preslávil 
Shakespeare: „niečo je zhnité v stave európ-
skeho vedeckého výskumu a vzdelávania“. 

Spolu musíme nájsť cesty ku kvantitatívnemu 
a kvalitatívnemu posilneniu ľudského poten-
ciálu Európy v oblasti výskumu a technológií, 
a to stimuláciou ľudí pre vedeckovýskumnú 
kariéru, povzbudzovaním európskych vedcov, 
aby ostali v Európe a novým pritiahnutím naj-
lepších mozgov z celého sveta do Európy. To 
znamená splniť už dané sľuby, ktorých naplne-
nie povedie k eliminácii bariér obmedzujúcich 
mobilitu študentov, učiteľov a vedeckých pra-
covníkov. To znamená skončiť s existujúcimi 
praktikami obmedzujúcimi alebo dokonca za-
medzujúcimi našim inštitúciám získavať najlep-
šie talenty zo zahraničia. 

Našou najvážnejšou starosťou je však nedo-
statočné financovanie našich univerzít. Ako dlho 
môžeme ešte očakávať, že budeme úspešne 
súperiť s ázijskými univerzitami, keď napríklad 
Južná Kórea míňa takmer 3 percentá svojho 
HDP na univerzity. Porovnajme to s Európou, 
ktorá bojuje o to, aby spolu naškriabala sotva 
o trochu viac ako 1 percento. 

Príklad Škótska naznačuje ako postupovať, 
preto je nadmieru vhodné, že sa táto konfe-
rencia koná práve v Škótsku. V akademickom 
roku 2005/2006 tu dostanú všetky vysoké ško-
ly zvýšenú finančnú podporu. Podstatne sa 
pritom zvyšuje finančná podpora výučby aj ve-
deckého výskumu. Cielené 32 %-né medziroč-
né zvýšenie financovania „Grantov transferu 
vedomostí“ umožní škótskemu vysokoškol-
skému sektoru oveľa významnejšie prispieť  
k rozvoju ekonomiky spočívajúcej na nových 
poznatkoch. Zdá sa, že stáročná reputácia 
Škótska ako „zdroja“ špičkových mozgov, špe-
ciálne inžinierov a vedcov, je pre dohľadnú bu-
dúcnosť zabezpečená. 

Žiaľ, v celkových súvislostiach sa i tieto snahy 
javia ako kvapka v oceáne. V roku 2001 vyna-
ložilo 25 krajín EÚ v priemere 8 600 EUR na 
terciárneho študenta, v USA vynaložili viac než 
20 000 EUR. Aby sa prekonala táto priepasť, 

EÚ by musela vynaložiť ďalších 150 miliárd 
EUR ročne – a to každý rok. Bude to možné za 
súčasných pravidiel financovania, špeciálne 
v čase veľkého tlaku na verejné financie? Obja-
vuje sa drvivá potreba diverzifikácie príjmo-
vých zdrojov a musíme hľadať spôsoby, ako to 
urobiť bez ohrozenia dôležitého princípu, kto-
rým je rovný prístup k vzdelaniu pre všetkých 
schopných študentov. Ak sa to urobí správne, 
môže to byť významným príspevkom k „oslo-
bodeniu“ a rozvinutiu plného potenciálu našich 
univerzít, čo im umožní súťažiť na vyrovnanom 
„ihrisku“ s najlepšími univerzitami sveta. 

Samozrejme nie je to len otázka vynakladania 
väčšieho množstva peňazí, ide aj o ich efek-
tívnejšie vynakladanie. Stále pokračujúca štú-
dia OECD „PISA” presvedčivo ukázala, že  
v Európe nemajú najlepšie výsledky nevyhnut-
ne tí, ktorí vynakladajú na vzdelanie a odbornú 
prípravu najväčšie sumy peňazí. 

Ak však univerzity majú používať svoje obme-
dzené finančné zdroje čo najefektívnejšie, ak 
majú maximalizovať sociálnu návratnosť inves-
tícií spoločnosti, musia mať viac slobody riadiť 
sa samé tak, ako pokladajú za správne. 

Preto by sa „oslobodzovanie“ univerzít malo 
rozšíriť aj na ich riadenie. Univerzity by mali 
dostať priestor pre zlepšenie manažmentu ve-
deckého výskumu a ostatných aktivít, zatiaľ čo 
verejné vládne orgány by sa mali sústrediť na 
strategickú orientáciu celého systému. Univer-
zitám by sa malo dovoliť aj vytvárať nové cesty 
medzi svetom nových vedeckých poznatkov 
a svetom podnikania a obchodu – vzdialenosť 
medzi nimi treba preklenúť, ak sa má splniť 
zámer Lisabonskej agendy – používať poznat-
ky a inovácie ako hybné sily rastu a zamestna-
nosti. 

Je tu teda mnoho práce, ale úspešné minu-
lotýždňové jarné zasadnutie Európskej rady 
uviedlo veci do pohybu podporou viacerých 
politík, programov a iniciatív, ktoré navrhla Ko-
misia. Dovoľte mi, aby som v ďalšom upozornil 
na niektoré z nich, týkajúce sa oblasti vzdelá-
vania a vedeckého výskumu. 

 

Vzdelávanie 
Vedúci európski predstavitelia vyzvali k ešte 

väčšej mobilite v „Európskom vysokoškolskom 
priestore“, čo je jedna z tém diskutovaných aj 
tu, v Glasgowe. Prijatie navrhovaného Integro-
vaného programu celoživotného vzdelávania 
(2007 – 2013) by malo spojiť terajšie progra-
my Socrates a Leonardo da Vinci, vrátane 
podprogramov Erasmus, Comenius, Grundtvig 
a Jean Monet Actions. Strojnásobilo by to mo-
bilitu a pomohlo vytvoriť synergie medzi refor-
mami vzdelávania a odbornej prípravy, podpo-
rované Bolonským a Kodanským procesom. 

Členské štáty sa zaviazali zvýšiť svoje úsilie 
na pozdvihnutie všeobecnej úrovne vzdelá-
vania, s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu na 
všetkých stupňoch, a znížiť počet študentov, 
ktorí školu opúšťajú predčasne. 

Celoživotné vzdelávanie bolo označené za 
nevyhnutnú podmienku dosiahnutia lisabon-
ských cieľov. Podľa môjho názoru v tomto spo-
číva zvlášť významná úloha univerzít. Univerzity 
a ostatné vysoké školy by mali ešte viac otvoriť 
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dvere netradičným študentom, pretože by to 
aktívne prispelo k zvýšeniu schopností a zruč-
ností európskej pracovnej sily. Bol by to veľmi 
užitočný krok nielen pre spoločnosť ako celok, 
ale aj pre vaše inštitúcie, ak berieme do úvahy 
demografický vývoj v Európe. 

Európski lídri uznali dôležitosť „Europass“ ini-
ciatívy, ktorá spája tzv. „nástroje transparentnos-
ti“, ako sú „Certifikát odborného vzdelávania“, 
„Doplnok k diplomu“ a „Európsky životopis“. 
Tieto dokumenty poskytujú potrebné údaje  
o kvalifikácii a môžu sa s nimi po Európe ľahšie 
pohybovať tí, ktorí hľadajú prácu, v ktorej by 
využili svoje skúsenosti a odbornú prípravu. 
Vyzvali tiež, by sa v roku 2006 prijal Európsky 
kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdeláva-
nie, iniciatívu, ktorú vám na tomto stretnutí 
predložil Ján Figeľ. 

Na konci zasadnutia, no zďaleka nie ako bez-
významnú, podporili aj Európsku dohodu o mlá-
deži (European Youth Pact), ktorá okrem iného 
vyzýva na jednoduchšie uznávanie formálne-
ho i neformálneho vzdelania. 

 

Vedecký výskum 

Dohodlo sa, že stále platí zámer zvýšiť celko-
vú európsku úroveň investícií do vedeckého 
výskumu na 3 % HDP, pričom budú adekvátne 
rozdelené medzi investície verejné a súkrom-
né. Na podporu súkromných investícií by sa 
mali používať daňové stimuly a väčší vplyv by 
mali mať verejné investície. Komisia sa pozrie 
na svoje pravidlá o štátnej pomoci vedecké-
mu výskumu a inováciám, s cieľom zabezpe-
čiť podporu týchto investícií. 

Siedmy rámcový program pre výskum a vý-
voj, ktorý Komisia navrhne na budúci týždeň, 
je koncipovaný tak, aby poskytol nový stimul 
Európskemu vedeckovýskumnému priestoru. 
Ešte viac než jeho predchodcovia by mal účin-
kovať ako páka pre národné vedeckovýskumné 
rozpočty. Komisia je rozhodnutá zabezpečiť, 
aby sa pre svojich „využívateľov“ stal „priateľ-
skejším“ („user-friendly“) a jednoduchším. Má 
byť programom, ktorý je oveľa lepšie prispô-
sobený vašim potrebám a potrebám ostatných 
hlavných aktérov v Európskom vedeckový-
skumnom priestore. Komisár Potočnik sa o to 
mimoriadne usilovne snaží. 

Zatiaľ čo hlavný dôraz 7. RP ostáva položený 
na podporu spolupráce v určitých oblastiach 
vedeckého výskumu, program budú podpo-
rovať aj rozvíjajúce sa „Spoločné technologic-
ké iniciatívy“ (Joint Technology Inititatives), 
založené na silných verejno-súkromných part-
nerstvách. Budú využívať skúsenosti doteraj-
ších výskumno-technologických parkov, ako aj 
európskych projektov ako je Satelitný navigačný 
systém Galileo. 

V súlade so želaním vyjadreným na jarnom 
zasadnutí Európskej rady, Komisia sa postará 
aj o posilnenie programu Marie Curie (Marie 
Curie Actions) pre vedeckú prípravu, mobilitu 
a kariérny rast. 

Uvedené zámery sú dôležité, pretože musí-
me vedeckovýskumným pracovníkom poskyt-
núť perspektívu dlhodobej kariéry zlepšením 
ich postavenia i pracovných podmienok. Špe-
ciálne to platí pre ženy vo vedeckom výskume. 
Začiatkom tohto mesiaca Komisia prijala od-
porúčanie o Európskej charte vedeckovýskum-
ných pracovníkov (European Charter for Re-
searchers) a o Pravidlách pre vykonávanie ná-
boru vedeckovýskumných pracovníkov (Code 
of Conduct for the Recruitment of Researchers), 
čo by tiež malo istým spôsobom prispieť  
k zlepšeniu pracovných podmienok. To si však 
bude vyžadovať vašu spoluprácu, a preto 

vyzývam európske univerzity prijať Chartu  
a Pravidlá a dodržiavať ich štandardy. 

Európski lídri uznali aj dôležitosť vytvorenia 
Európskej rady pre výskum (European Re-
search Council). Čo to je a prečo ju Komisia 
navrhla? 

Financovanie vedeckého výskumu, verejné 
aj súkromné, má dnes tendenciu „vsádzať na 
bezpečnosť“, teda tam, kde je predvídateľná 
návratnosť. Obávam sa, že je to jeden z dôvo-
dov, prečo mnohé európske firmy redukujú 
svoje výskumné oddelenia. Ešte horšia je ras-
túca tendencia nadnárodných firiem presúvať 
svoje výskumné operácie z Európy do USA, 
alebo, stále viac, do Ázie, využívajúc pracovis-
ká a odborníkov, ktorých počet v rozvíjajúcich 
sa ekonomikách rýchlo rastie.  

Je to zvlášť tragické z hľadiska našej stároč-
nej bohatej vedeckovýskumnej tradície, ktorá 
umožnila Európe vyprodukovať a „uživiť“ toľ-
ko veľkých osobností. Napríklad lord Kelvin 
pôsobil takmer polstoročie (a desaťročia ju 
viedol) na Katedre prírodnej filozofie tu, na Glas-
gowskej univerzite. Bol zakladateľom modernej 
fyziky a jedným z najvýznamnejších predsta-
viteľov aplikovanej vedy 19. storočia. Do vy-
sokoškolského vzdelávania zahrnul mobilitu 
a počas svojej kariéry bol „notorickým“ cesto-
vateľom po Európe a USA. Podobne ako v prí-
pade iných géniov sa mnohé z jeho myšlie-
nok spočiatku zdali zvláštne a trvalo istý čas, 
kým boli prijaté. 

Je teda imperatívom, aby sme stále mali fi-
nancie na podporu radikálnych myšlienok  
v každej vedeckej oblasti a nedeformovali naše 
mechanizmy financovania tak, aby neostal 
nijaký priestor pre výskum „modrej oblohy“. 
Preto sa Komisia usilovala vytvoriť autonómnu 
Európsku radu pre výskum. Tá by mala vy-
zývať vedcov na podávanie projektov bez 
akéhokoľvek tematického obmedzenia. Tieto 
vedeckovýskumné projekty by mali byť finan-
cované len na základe ich vedeckej excelen-
cie, posúdenej špičkovými expertmi. Komisia 
dúfa, že cestou podpory európskeho súťaže-
nia podporí excelentný výskum a ponúkne 
nové horizonty vedcom s inovatívnymi myšlien-
kami, ktoré sa vždy nezmestia do zvieracej 
kazajky vedeckovýskumného programu ich 
domovskej krajiny. 

V dnešnej Európe je tiež škodlivé tak časté 
spoliehanie sa na krátkodobé kontrakty na 
financovanie vedeckovýskumných miest. Tieto 
miesta poskytujú len malý alebo žiadny kariér-
ny stimul pre tých mladých ľudí, ktorí chcú ro-
biť vedecký výskum. Je teda potom prekvapu-
júce, že tak veľa našich najbystrejších mozgov, 
ktorí sú na doktorandskom štúdiu inde vo 
svete, tam chce ostať aj po skončení štúdia? 

Pre prácu Európskej rady pre výskum bude 
veľmi dôležité, aby na základe celoeurópskej 
súťaže priťahovala a podporovala najlepší ve-
decký výskum a najtalentovanejších vedecko-
výskumných pracovníkov. Je pre nás jedno-
ducho rozhodujúce, aby sme dokázali „uživiť“ 
talent a ukázať, že kariéra strávená vo vedec-
kom výskume „stojí za to“. Preto ma veľmi 
potešilo, že európski nositelia Nobelovej ceny, 
ktorých som minulý mesiac pozval do Bruselu, 
rozhodne deklarovali podporu Európskej rade 
pre výskum a jej cieľom. Rada, spolu s už spo-
mínanou Európskou chartou vedeckovýskum-
ných pracovníkov a už spomínanými Pravidlami 
pre vykonávanie náboru vedeckovýskumných 
pracovníkov, by mali skutočne pomôcť tomu, 
aby sa z Európy stalo príťažlivejšie miesto pre 
vedeckovýskumných pracovníkov. 

Napokon – a to sa týka vzdelávania aj vedy – 
vedúci predstavitelia štátov EÚ na jarnom za-

sadnutí Európskej rady vzali na vedomie zámer 
Komisie predložiť návrhy pre „Európsky tech-
nologický inštitút“. Treba ešte spresniť detaily 
a dodať ďalšie informácie, na čo je potrebný 
čas. V tomto štádiu Komisia stále načúva pod-
netom, zbiera návrhy a pripomienky a veľmi 
uvíta akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa tejto 
myšlienky. 

Ale jednu vec môžem povedať bez váhania: 
s celou excelentnou prácou, ktorú ste už uro-
bili vy a vaši kolegovia, to už určite nie je pokus 
znova vynájsť koleso. Preto by sme sa nemali 
pokúšať vytvoriť celkom novú inštitúciu na ne-
popísanom hárku papiera, ale zabezpečiť, aby 
táto inštitúcia reagovala na potrebu podporiť 
a spojiť to najlepšie, čo v Európe máme. 

Malo by ísť o formu siete (network), zahrnujú-
cej najlepšie európske univerzity, no nepre-
berajúcej ich pod svoju správu. Sieť by mala 
ponúkať vzdelávanie na svetovej úrovni a priťa-
hovať najlepších vedeckovýskumných pracov-
níkov. Mala by pozdvihnúť kvalitu vedeckého 
výskumu a kvalitu jeho riadenia v Európe a zvý-
šiť v Európe transfer poznatkov a šírenie inová-
cií – pravdepodobne prostredníctvom „pod-
sietí“ (sub-networks). Ak má splniť tieto ciele, 
zrejme bude potrebovať skutočnú autonómiu. 

Všetky vyššie spomenuté iniciatívy zo strany 
Komisie zastrešia komisári Figeľ a Potočnik. 
S radosťou poznamenávam, že spolupráca 
medzi „komisariátmi“ vzdelávania a vedecké-
ho výskumu ešte nikdy nebola taká intenzívna 
ako teraz. Silná interakcia medzi vzdelávaním 
a vedeckým výskumom je dôležitá nielen pre 
univerzity, ale aj pre tie vysokoúrovňové inšti-
túcie odbornej prípravy, ktoré sa samé neza-
pájajú do vedeckovýskumných aktivít, ale aj tak 
robia dôležitú prácu prenášaním vedeckový-
skumných výsledkov do učebných materiálov. 

Koncom roka bude komisia publikovať Po-
točnikov Akčný plán o univerzitnom vedeckom 
výskume (Action Plan on University-based 
Research) založený na odporúčaniach Fóra 
univerzitného vedeckého výskumu (Forum on 
University – based Research). 

Komisár Figeľ vám vysvetlil svoj komplemen-
tárny návrh Správy o modernizácii európskych 
univerzít, zameranej na atraktívnosť, riadenie 
a financovanie. Táto trojica termínov vám zrej-
me poskytuje dobrý súhrn našich ambícií. 

Na záver s hrdosťou hovorím, že univerzity 
ešte nikdy neboli takou dôležitou časťou pra-
covného programu Komisie. Dúfam, že budete 
súhlasiť s tým, že zabezpečenie budúcnosti 
európskych univerzít je nesporne jednou  
z hlavných európskych priorít. Rovnako vítam 
vaše názory, názory reprezentácie európskych 
univerzít, na vývoj a realizáciu Bolonského pro-
cesu a Lisabonskej stratégie. 

Teším sa na ďalší krok Bolonského procesu: 
májové stretnutie ministrov školstva v Bergene. 
Očakávania sú veľké a som presvedčený, že 
Bergen bude významným krokom vpred. Ne-
pochybujem, že vaše glasgowské diskusie 
a z nich plynúce závery budú časťou toho, čo 
dosiahneme. Dnes, tak ako aj v minulosti, by 
som chcel prisľúbiť podporu Komisie Bolon-
skému procesu, ktorý sa, vďaka vašej aktívnej 
účasti, stal skutočným príbehom európskeho 
úspechu. 

Spolupracujúc takýmto spôsobom a, ospra-
vedlňujúc sa Markovi Twainovi, môžeme za-
istiť, že slová „vzdelávanie“ a „úbohé“ sa už 
nikdy nebudú vyslovovať jedným dychom. Na-
opak, chceme, aby sa na vzdelávanie hľadelo 
v Európe ako na najdôležitejší nástroj na zvlád-
nutie neistoty, neodmysliteľnej v našom glo-
bálnom svete, vo svete, v ktorom ľudia v kaž-
dom štádiu svojho života môžu vítať zmenu. 
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Návštevy významných zahraničných filozofov 
 
Počas tohto letného semestra navštívili Katedru filozofie a dejín filozofie 

FiF UK viacerí významní filozofi z Čiech, Rakúska, Nemecka, Francúzska  
a Poľska. Sériu nesmierne pútavých vystúpení začal v marci profesor dejín 
filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity Jan Zouhar s prednáš-
kou „Česká filozofie v 19. a 20. století – směry, osobnosti a tendence“. 
Prof. J. Zouhar je jedným z najrenomovanejších odborníkov na dejiny čes-
kého filozofického myslenia 19. a 20. storočia. Je autorom viacerých význam-
ných monografií, ako napr.: „Studie k dějinám českého myšlení 20. století“, 
„Minulý konec století“, spoluautor „Czech Philosophy in the XXth Century“, 
„Česká filozofie ve 20. století“, „Slovník českých filozofů“, „Česká filozofie 
mezi dvěma světovými válkami“. 

Vo svojej prednáške – najmä pre študentov filozofie – priblížil východis-
kové pozície filozofického myslenia v českom prostredí, pričom hlavný dô-
raz kládol na reflexiu názorov najdôležitejších osobností, ktoré spolufor-
movali nielen české myslenie, ale v mnohom zasahovali aj do slovenského 
filozofického kontextu, najmä v období tesne po vzniku Filozofickej fakulty 
v Bratislave. 

V apríli, v spolupráci s Centrom rodových štúdií v rámci učiteľskej mo-
bility Socrates/Erazmus, sme na pôde našej katedry privítali Dr. Michaelu 
Kuhnhenne a Dr. Bettinu Bock von Wülfingen z Centra feministických 
štúdií (Zentrum für feministische Studien) z Brémskej univerzity. Obe autorky 
zaujali pozornosť poslucháčov prednáškami z oblasti historického výskumu 
rodovosti práce a vzdelávania, alternatívnych foriem rodiny, z oblasti meto-
dológie vedy, biologického výskumu a génových technológií.  

Dr. Michaela Kuhnhenne vystúpila s prednáškami „Diskusia o etablo-
vaní alternatívnych foriem rodiny v západnom Nemecku v povojnovom 
období“ a „Konštrukcia 'podstaty ženy' – 'ženskosti' v diskurze o vzdelá-
vaní v západnom Nemecku v povojnovom období“. V oboch prednáškach 
sformulovala stále aktuálne otázky týkajúce sa postavenia žien v spoločnosti, 
ktoré prešlo zásadnými zmenami v súvislosti s premenami spoločensko-
politických pomerov v posledných desaťročiach. 

Dr. Bettina Bock von Wülfingen tematizovala problém objektivity vo ve-
deckom poznávaní na pozadí polemiky medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym 
výskumom v prednáške „Objektivita vo vedeckom výskume z rodovo-
kritického aspektu“. Prednáškový cyklus brémskych kolegýň zavŕšila pre-
zentáciou výsledkov diskurzívnej analýzy – „Analýza metafor v prírodove-
deckom bádaní“.  

Stálym čestným hosťom na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK je 
profesor filozofie a dekan Filozofickej fakulty viedenskej univerzity Peter 
Kampits, s ktorým naša katedra spolupracuje dlhé roky. Profesor Kampits 
venoval svoje vystúpenie „Sartre dnes“ filozofickému dielu, ako aj biografii 
Jeana Paula Sartra. Je autorom monografie „Jean Paul Sartre“, ako aj 
mnohých prác z oblasti dejín súčasnej filozofie a etiky. Prednáška profe-
sora Kampitsa sa stala jedným z prvých plánovaných príspevkov katedry 
k stému výročiu narodenia tejto nepochybne kľúčovej osobnosti svetovej 
filozofie, spoluutvárajúcej profil XX. storočia. Prednáška sa uskutočnila  
v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave a stretla sa s mimo-
riadne veľkým a priaznivým ohlasom. 

Francúzsku filozofickú scénu prezentoval Gérard Raulet – profesor filo-
zofie na Univerzite Paris-Sorbonne. Odborník na otázky politickej filozofie, 
autor početných monografií a štúdií o I. Kantovi, K. Marxovi, M. Schelerovi, 
M. Foucaultovi – venujúci sa najmä problematike dialógu medzi francúzskym 
a nemeckým politickým myslením, ako aj otázkam filozofickej antropológie. 
Vo Francúzskom inštitúte v Bratislave zaujal nesmierne príťažlivou a neustále 
aktuálnou témou venovanou problematike globalizácie: „Kritická kozmo-
lógia. O apóriách globalizácie“, ktorú moderoval prof. PhDr. Miroslav Mar-
celli, CSc.  

Dr. hab. Piotr Skudrzyk zo Sliezskej univerzity v Katowiciach v apríli, počas 
svojho pobytu na našej katedre, predniesol viacero prednášok, a to nielen 
pre študentov katedry filozofie: „Dobro, pravda a národné väzby pred  
a po roku 1989“, ale aj pre študentov sociológie: „Filozofická reflexia  
16 rokov slobody v Poľsku“. Vystúpil aj na pôde UTV, kde hovoril o „Filo-
zofii pre seniorov na Sliezskej univerzite v Katoviciach“. Dr. P. Skudrzyk 
sa špecializuje na sociálnu filozofiu, ktorú prednáša na Inštitúte filozofie  
a Inštitúte sociológie Sliezskej univerzity v Katowiciach. Je autorom nielen 
mnohých vedeckých štúdií a článkov, ale najmä zaujímavých monografií 
„Osudy civilizácie podľa Arnolda J. Toynbbeho“ a „Americká politická filo-
zofia komunitarizmu“. V prvej práci autor približuje Toynbeeho pokus o syn-
tézu svetových náboženstiev na báze „transracionalizmu“ a v druhej mono-
grafii analyzuje najmä koncepcie súčasných komunitaristov, akými sú:  
R. Nisbet, M. Novák, A. MacIntyre, a to z pozície konzervativizmu, ktorý autor 
nazýva „dynamickým konzervativizmom“. 

Erika Lalíková, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 

 
Fragmenty z histórie UK 

 

Myšlienky, ktoré nestarnú 
 
Horúci júlový deň roku 2004. Promócia absolventov Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK. Atmosféra slávnostná, prevoňaná kyticami kvetov. 
V prvom rade sediaca stará dáma, hlboko dojatá, nestrácajúc svoj prísloveč-
ný humor, poznamená: „Akosi sa tu pomýlili! Veď ja mám už 86!“ Narážka na 
veľkú číslicu 85, pripomínajúcu významné výročie prvej slovenskej univerzity. 

Dáma je teda rovesníčkou vašej univerzity. Narodila sa na Slovensku, no 
vojnové útrapy a bolestné straty ju zaviali do vzdialenej krajiny. V po-
sledných rokoch sa sem sporadicky vracia, aby sa stretla s tými, ktorí sú 
jej blízki. Často hovorieva, že nemá vzdelanie, ale to vôbec nie je pravda! 
Jej univerzitou bol sám život, poznávanie krajín sveta, rozhovory s ľuďmi, 
ktorých má mimoriadne rada a ktorí jej náklonnosť opätujú. Príroda, múzeá, 
prírodné a umelecké divy sveta.  

No a knihy. Dominujú aj jej neveľkému bytu v krásnom prímorskom mes-
tečku. Anglické, francúzske, nemecké, slovenské, české... Spolu s veľkým 
portrétom T. G. Masaryka sú pre ňu kúskom predvojnového domova. Veci 
pre ňu vzácne nadovšetko. Aj preto im už našla nový domov, raz, až... 
nechce, aby sa dostali do nepovolaných rúk. Aby patrili tým, ktorí poznajú 
ich „dušu“.  

Nedávno sme ju navštívili v anglickom Eastbourne. Zo zožltnutého hod-
vábneho papiera vybalila útlu brožúru. Jeden z 330 výtlačkov Reči prezi-
denta Republiky dra Edvarda Beneša pod názvom Právna veda a kríza 
demokracie, ktorú 21. apríla 1937 predniesol pri vyhlásení za doktora 
práv na Komenského univerzite v Bratislave. Publikáciu vydala účastinná 
spoločnosť Orbis v Prahe pre XIII. bibliofilský večer Spolku českých biblio-
filov, ktorý sa konal 6. novembra 1937 v Obecnom dome hlavného mesta 
Prahy. S kresbami Václava Maška, typograficky upravil Rudolf Hála. Vytla-
čené na holandskom papieri Pannekoek. 

Listujem v knihe so sivým obalom a ani sa mi nezdá, že už má na krku 
sedemdesiatku. Listujte v nej so mnou a presvedčíte sa sami. Niektoré myš-
lienky skrátka nestarnú... 

„Bratislavská univerzita, budúca slovenská technika a vôbec vedecké  
a kultúrne inštitúcie slovenské majú ozaj – ako práve povedal pán dr. Ráth – 
špeciálne poslanie. Vytvárať nové kultúrne stredisko v národe a štáte, bu-
dovať na slovenských tradíciách, zvláštnostiach a slovenskej individualite, 
prispôsobovať ju vývoju celého štátu a národa... a vytvárať vyššiu jednotku 
národnú a kultúrnu, bojujúcu úspešne s ostatnými kultúrnymi národmi 
európskymi o naše dôstojné osvetové, kultúrne miesto v Európe a vo sve-
te – to je veľké poslanie vašej Univerzity Komenského a celého vášho zá-
polenia kultúrneho na Slovensku. 

Buďte Slovákmi, ale nezabúdajte byť Čechoslovákmi – a buďte Euró-
panmi. Neuzavrieť sa len do seba a na Slovensko! Dnešný svet chce ľudí  
s veľkým obzorom. S európskym a svetovým duchom; majte otvorené oči 

na všetky strany, pozorujte západ i východ i stred Európy a pamätajte, že 
filozofia rovnováhy, kľudu a vyrovnanej osobnosti je súčasne filozofiou ná-
rodnej a štátnej sily... a že teda my už dnes s kľudom, neúchylne, nedo-
týkajúc sa iných, a sústavne v duchu dobrej vôle ku svojim susedom, túto 
spoločnú európsku cestu musíme svojou prácou a svojím príkladom pri-
pravovať.“  Katarína Potoková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z tohtoročnej tvorby študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK
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Študenti EBF UK na európskej konferencii 
 
Téma „Duša Európy“ bola predmetom dvojtýžd-

ňovej konferencie zástupcov európskych fakúlt, 
ktoré vychovávajú budúcich učiteľov náboženstva. 
Konferencia sa konala v dňoch 1. – 14. mája 2005 
vo Viedni a účasť na nej bola hradená z grantu 
Európskej únie. Na podujatí sa stretli budúci kate-
chéti z Grécka, Portugalska, Belgicka, Holandska, 
Írska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Maďar-
ska a Slovenska – spolu asi 60 účastníkov vráta-
ne sprevádzajúcich pedagógov. Konferencia pre-
biehala výlučne v anglickom jazyku. Účastníci boli 
z rôznych cirkví, okrem evanjelikov boli tu reformo-
vaní, pravoslávni aj rímskokatolíci. Po dva týždne 
sa koncentrovali na otázky európskeho zbližova-
nia z rôznych aspektov práce budúcich učiteľov 
náboženstva. Za EBF UK sa na konferencii zúčast-
nili študenti Pavol Bargár a Štefan Panuška, peda-
gógov reprezentoval prof. Igor Kišš.  

Jeden deň konferencie, a síce 5. máj 2005, bol 
vyhradený pre návštevu Evanjelickej bohoslovec-
kej fakulty UK. Všetci účastníci konferencie prišli 
z Viedne autobusom, a keďže to bol práve deň 
Vstúpenia Krista Pána na nebesia, program sa na 
fakulte začal anglickými bohoslužbami, na ktorých 
kázal americký hosťujúci docent EBF UK Jonathan 
Sorum, PhD. Vzhľadom na to, že naša univerzita 
nesie meno Jána Amosa Komenského, následne 
si účastníci vypočuli prednášku prof. Igora Kišša 
o Komenského snahách o zjednotenie Európy. 
Počas predpoludnia sa konala ešte spoločná dis-
kusia zahraničných študentov so študentmi našej 
fakulty o živote v budúcej zjednotenej Európe.  

Prehliadka Bratislavy v popoludňajších hodinách 
sa stretla s veľkým záujmom zo strany zahranič-
ných študentov. Večer bol venovaný spoločenské-
mu programu, rôznym kultúrnym vystúpeniam, 
ktoré pripravili študenti EBF UK. K obveseleniu pri-
spelo aj rozprávanie vtipov z oblasti cirkvi a teoló-
gie, takže o veselosť nebola núdza.  

Na záver uvádzame niektoré vyjadrenia študen-
tov, ktoré obsahovala správa odoslaná do ústre-
dia v Bruseli:  
− Deň v Bratislave bol skvelý. 
− Najviac som sa potešila z exkurzie v Bratislave. 

Dosiaľ som nič nevedela o Slovensku. Bolo dob-

ré, že som mohla v reále poznať túto krajinu  
a jej ľud.  

− Deň v Bratislave bol perfektne pripravený a pre-
hliadka mesta bola zážitkom. 

− Myslím si, že slovenský a grécky večer boli naj-
lepšie.  

− Bratislava bola skutočne fantastická. Bol to nád-
herný deň. 

− Bratislava nás zblížila, prelomila ľady.  
Keďže ide o konferenciu, ktorá má svoje ďalšie 

pokračovanie, budúci rok sa študenti stretnú v Ho-
landsku.  

(šš) 

 

Konferencia  
o židovsko-kresťanských vzťahoch 
 
Už dvadsaťštyri rokov pôsobí pri Svetovom luteránskom zväze teolo-

gická odborná komisia pre skúmanie vzťahov židovstva a kresťanstva 
Lutherische Europäische Komission Kirche und Judentum (LEKKJ). 
Tohoročné plenárne zasadnutie LEKKJ sa konalo v dňoch 19. – 23. mája  
v Amsterdame, na ktorom som mal česť byť zástupcom Slovenska. 

 

Tohoročná téma konferencie znela „Izrael – ľud, krajina, štát“. Takto zvolená 
téma umožnila uvedomiť si mnohoraký význam pojmu Izrael, ako aj nesmier-
ny význam územia Izraela (Palestíny), Svätej zeme pre židovstvo. Predná-
šateľmi na konferencii boli o. i. aj C. Tzvi Marx, PhD., hlavný rabín Holand-
ského kráľovstva, Dr. Marike van Hertog, ktorá pracovala dlhé roky v Izraeli  
a venuje sa problematike židovsko-kresťanského dialógu, a Dr. Judith 
Frischmann, ktorá sa venuje skúmaniu histórie sionizmu. 

Zamýšľanie sa nad horeuvedenou témou môže pomôcť k presnejšiemu 
zaujímaniu kresťanských a cirkevných stanovísk k spletitému konfliktu me-
dzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Na jednej strane si musia cirkvi uvedomiť, 
že Božie sľuby dať krajinu Abrahámovým potomkom, o ktorých hovorí Stará 
zmluva, sú stále platné. Na druhej strane však tú istú krajinu pokladajú za 
svoj domov aj Palestínčania, medzi ktorými sú aj početní kresťania a ktorí 
taktiež očakávajú podporu svojich súvercov pri uplatňovaní svojich požia-
daviek. V diskusii sa ukázala potreba viesť v budúcnosti nielen židovsko–
kresťanský dialóg, ale aj židovsko-kresťansko-moslimský trialóg, ktorého 
úlohou by bolo zneškodnenie teologickej a kváziteologickej „munície“ pri 
riešení predovšetkým mocenských a politických problémov.  

Okrem prednášok odzneli aj referáty z jednotlivých európskych krajín o vý-
voji židovsko-kresťanských vzťahov. V správe za Slovenskú republiku som 
referoval o spôsobe, akým bolo u nás pripomenuté 60. výročie oslobode-
nia Osvienčimu, ako aj o diskusii, ktorá sa viedla v médiách o trestnosti 
tzv. osvienčimskej lži (popieranie holokaustu) v kontexte slobody prejavu. 

K programu konferencie patrila aj návšteva bohoslužieb v reformnej sy-
nagóge dňa 21. mája a evanjelických služieb Božích dňa 22. mája. V pred-
sieni synagógy som sa potešil vkusnému farebnému letáku v angličtine, 
ktorý propaguje bratislavského rabína Chatama Sofera (1762 – 1839) ako 
slovenskú osobnosť celoeurópskeho významu. Škoda, že hebrejské písme-
ná sú v tomto naozaj peknom materiále nedopatrením vytlačené opačne... 

Amsterdam má bohatú židovskú tradíciu. Najznámejšou náboženskou 
obcou je Portugalská synagóga, ku ktorej patria potomkovia Židov, ktorí 
boli vyhnaní na konci 15. storočia z Portugalska a usadili sa v tolerantnejšom 
Nizozemsku. K tejto náboženskej obci patril svojho času aj slávny filozof 
Baruch Spinoza.  

prof. ThDr. Juraj Bándy 
 

Prvá ročenka Univerzity Komenského 
 

Minulý mesiac vydala Univerzita Komenského veľmi zaujímavú kni-
hu: Ročenku University Komenského za první pětiletí 1919 – 1924.
Osemdesiat rokov tento vzácny a jedinečný dokument, zachovaný
v Archíve UK len v jedinom exemplári, slúžil iba na bádateľské účely.
Pritom je to nielen najhodnovernejší historický faktografický prameň
o prvých rokoch existencie Univerzity Komenského, ale aj zaujímavé
čítanie, ktoré priblíži tak udalosti spred 80 – 85 rokov, vtedajšiu spolo-
čenskú klímu, priority v orientácii univerzity v prvých rokoch jej existen-
cie, ako aj osobné pocity zakladateľov a prvých akademických funk-
cionárov univerzity, ich postoje a spôsob uvažovania. 

Tým, že tento jediný exemplár slúžil toľko rokov, bol značne poško-
dený a pracovníci Archívu UK, ktorí vydanie ročenky pripravili, mali
veľa práce s jeho reštaurovaním, aby text bol vôbec čitateľný.  

Publikácia vlastne obsahuje viacej ročeniek. Okrem ročenky z rokov
1919 – 1924 sú pripojené aj ročenky za roky 1924 – 1925 a 1925 – 1926.
Preto aj údaj na prebale knihy uvádza roky 1919 – 1926. Publikácia
okrem dokumentov a údajov obsahuje aj množstvo unikátnych histo-
rických fotografií, ktorých originály sa nachádzajú v dokumentačnej
zbierke Archívu UK. 

Samozrejme, najobsažnejšia je ročenka za roky 1919 – 1924, v ktorej
chceme upozorniť najmä na správu prvého rektora UK prof. MUDr.
K. Hynka, ktorý ako priamy aktér dejinných udalostí opísal prvé počiat-
ky našej univerzity, jej lekárskej fakulty. Podobne tak počiatky právnic-
kej fakulty zachytil vo svojich spomienkach prof. JUDr. Otokar Sommer
a prvé roky filozofickej fakulty oživili páni profesori Dr. Josef Hanuš
a Miloš Weingart. 

Ďalšie dve pripojené ročenky obsahujú najmä prejavy odstupujúcich
a novozvolených rektorov, i príslušné faktografické údaje o činnosti uni-
verzity. 

Novú publikáciu už dostali akademickí funkcionári i knižnice všetkých
fakúlt UK, určite bude prínosom aj pre Univerzitnú knižnicu a Historický
ústav SAV. Dostatočný počet ich pre bádateľov bude aj v Archíve UK.
Originál ročenky už je zakonzervovaný a verejnosti neprístupný.  

Pracovníci Archívu UK však v práci pokračujú, pre reprodukciu pri-
pravujú publikáciu, ktorá bude obsahovať  ročenky UK za roky 1926-27,
1927-28, 1928-29. Následne budú spracované aj ročenky UK za aka-
demické roky 1933-34, 1934-35, 1935-36 a 1936-37. 

Zaujímavé je, že vtedajší akademický senát univerzity pripravoval
aj vydanie jubilejnej publikácie k 10. výročiu založenia UK, i ročeniek
za roky 1929-30, 1930-31 a 1932-33. Materiály už boli pripravené do
tlače, pre nedostatok dotačných prostriedkov od Ministerstva školstva
a osvety však ani jedna z nich nebola vydaná. 

PhDr. Viliam Csader
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Predstavujeme nové knihy autoriek z Pedagogickej fakulty UK 
 

Andrea Mikulášová:  
EINBLICKE IN DIE NEUERE ÖSTERREICHISCHE KINDER- UND JUGENDLITERATUR 

Monitor Promotion, Bratislava, 2004, 176 s. ISBN 80-968040-1-4 
 
Cieľom knihy je priblížiť záujemcom o literatúru pre deti a mládež najvýznam-

nejšie tematické tendencie v rakúskej realistickej a fantastickej próze pre deti 
a mládež v povojnovom období.  

Nemecky napísaná publikácia je rozčlenená do štyroch kapitol, v ktorých 
autorka predstavuje literárne vývinové tendencie literatúry pre mládež podľa 
jednotlivých žánrov a v chronologickej následnosti – v 50., 60., až 90. rokoch 
minulého storočia v Rakúsku. V tretej kapitole predstavuje realistickú prózu 
(poviedky, romány) od 50. rokov do konca 20. storočia, v štvrtej kapitole 
skúma rakúsku fantastickú prózu pre deti a mládež od 60. rokov do konca 
20. storočia. 

Spoločenské zmeny na konci 60. rokov sa v literatúre pre deti a mládež 
odrazili v príklone k realistickej próze. Popri realistickej próze s novými téma-
mi – ako napr. emancipácia žien, outsideri, okrajové sociálne skupiny, choro-
ba, smrť sa paralelne rozvíjajú aj žánre fantastickej literatúry. Rozvíja sa aj 
tzv. anti-autoritatívna literatúra pre deti a mládež, ktorej témou je emanci-
pácia dieťaťa, liberalizácia žitej reality a boj proti represívnej pedagogike.  
V literatúre pre deti a mládež sa objavuje celá paleta sociálno-spoločenských 
a politických tém v nebývalom rozsahu a formách, v akých boli v predchá-
dzajúcom období prístupné len v literatúre pre dospelých. Fantastická próza 
90. rokov nadväzuje na tradície predošlých období, pomocou fantastickej 
roviny a fantastických postáv sa riešia zdanlivo neriešiteľné konflikty vzni-
kajúce v realistickej rovine. 

Na základe vybraných textov sa autorka snažila zdokumentovať sledovaný 
literárny vývin cez pohľad na špecifické témy, ktoré boli v minulosti doménou 
literatúry pre dospelých a až s odstupom času sa začali postupne sprostred-
kovávať detskému čitateľovi. Sústreďuje sa nielen na popis markantných 
tendencií vývinu literatúry pre deti a mládež v Rakúsku v druhej polovici 
20. storočia, ale sa ich snaží aj rekonštruovať a odôvodniť.  

Publikácia A. Mikulášovej, ktorá je odbornou asistentkou na Katedre ne-
meckého jazyka a literatúry PdF UK, je veľmi vhodná študijná literatúra pre 
budúcich učiteľov nemeckého jazyka a je ju možné odporúčať aj v rámci 
ďalšieho vzdelávania učiteľov, nakoľko poskytuje vyčerpávajúci prehľad ten-
dencií v tvorbe jednotlivých známych autorov literatúry pre deti a mládež 
v Rakúsku. 

G. Lojová:  
TEÓRIA A PRAX VYUČOVANIA GRAMATIKY CUDZÍCH JAZYKOV 

Monitor Promotion, Bratislava, 2004. 104 s., ISBN 80-968040-2-2 
 
Cieľom tejto publikácie je prispieť k riešeniu problémov výučby cudzích 

jazykov na Slovensku. Prispieť k tomu, aby výučba v školách efektívnejšie 

smerovala k splneniu očakávaní študentov i učiteľov, aby skutočne viedla 
k rozvíjaniu celkovej komunikatívnej kompetencie a pripravovala tak mládež 
pre život v súčasnej rozširujúcej sa Európe i za jej hranicami.  

V súčasnosti u nás naliehavo vystupuje do popredia potreba skúmať prob-
lematiku učenia sa a vyučovania gramatiky cudzích jazykov a hľadať nové 
modely učenia gramatiky nielen na všeobecnej teoretickej úrovni, ale hlavne 
také, ktoré by zodpovedali našim edukatívnym, kultúrnym a sociálno-politic-
kým podmienkam. 

Publikácia je vysokoškolským študijným materiálom pre študentov učiteľ-
stva cudzích jazykov či filológie. Zároveň je určená odborníkom, ktorí sa za-
oberajú problematikou výučby gramatiky cudzích jazykov, a predovšetkým 
tým, ktorí sa snažia hľadať nové možnosti skvalitňovania tejto výučby.  

Pozostáva z troch častí: prvá časť poskytuje prehľad rôznych teoretických 
východísk, o ktoré je nutné opierať sa pri riešení otázok výučby gramatiky. 
Stručný náčrt vývinu teoretického myslenia v jednotlivých oblastiach je do-
plnený analýzou najnovších trendov vo vedeckom skúmaní.  

V druhej časti sú zhrnuté výsledky výskumu zameraného na zmapovanie 
základných aspektov výučby gramatiky angličtiny na slovenských stredných 
školách. V tretej, nosnej časti, autorka navrhuje aplikáciu nového modelu 
učenia sa a vyučovania gramatiky cudzieho jazyka. Teoretická analýza na-
vrhovaného modelu je dopĺňaná návodmi na didaktickú aplikáciu, ako aj 
konkrétnymi podnetmi pre realizáciu modelu v praxi. Popri zdôvodnení 
vhodnosti tohto modelu pre podmienky našej vyučovacej praxe poukazuje 
autorka aj na niektoré problémy, ktoré môžu vzniknúť pri jeho aplikácii. V zá-
vere kapitoly je pozornosť venovaná čoraz častejšie sa objavujúcim integ-
rujúcim tendenciám podčiarkujúcim vzájomnú podmienenosť a interakciu 
javov, ako aj názory zdôrazňujúce existovanie viacerých spôsobov osvojo-
vania alebo učenia sa cudzích jazykov, predovšetkým v závislosti od rôznych 
podmienok vytvárania jazykového systému. Hlavný prínos spomínanej kon-
cepcie jazyka a modelu učenia možno vidieť aj v tom, že sa autorka pokúša 
nájsť adekvátne prepojenie medzi koncepciou jazyka a teóriou učenia sa 
jazyka, ako aj medzi komunikatívnou metodológiou a kognitívnou teóriou 
spracovávania informácií.  

V knihe autorka predstavuje Johnsonov model učenia sa cudzieho jazyka 
ako rozvíjania zručností a následne ho adaptuje na učenia sa gramatiky an-
gličtiny v podmienkach výučby na slovenských stredných školách. Súčasne 
prezentuje konkrétne návrhy na ďalšie kroky smerujúce k zavádzaniu tohto 
modelu učenia sa gramatiky do vyučovacej praxe. Významná je i skutočnosť, 
že uvádzaný prístup plne korešponduje so základnými princípmi rozvoja 
školstva na Slovensku pre nasledujúce roky a najmä preto odporúčame 
túto publikáciu do pozornosti odborníkov podieľajúcich sa na tvorbe peda-
gogických dokumentov – osnov, syláb, učebníc pre výučbu cudzích jazy-
kov na našich školách.  

Mgr. Mária Kostelníková, PhD.,  
Katedra anglického jazyka a literatúry  

PdF UK 

 

Na Právnickej fakulte UK sa dňa 9. mája 2005 uskutočnila prednáška lorda Gordona Slynna z Hadley o význame Európskeho súdneho dvora v spolo-
čenských a politických pomeroch Európy.  

 

Lord Gordon Slynn z Hadley je v súčasnosti čle-
nom Súdneho výboru Snemovne lordov Britského 
parlamentu, predtým dlhodobo pôsobil ako gene-
rálny advokát a sudca Európskeho súdneho dvora. 

Na pôde fakulty ho privítala doc. JUDr. Mária Pa-
takyová, CSc., prodekanka pre zahraničné vzťahy.  

Prednáška bola rozdelená do dvoch tematických 
celkov. V prvej časti lord Slynn vysvetlil postavenie 

Európskeho súdneho dvora v inštitucionálnom 
systéme Európskych spoločenstiev, jeho úlohu  
a proces rozhodovania. Súčasne zdôraznil vplyv 
rozhodovacej činnosti ESD na rozhodovaciu čin-
nosť súdov na národnej úrovni, ako aj vplyv na 
legislatívu členských štátov. Poukázal na viaceré 
významné judikáty, ktoré boli zásadné pre prienik 
európskeho práva a anglického práva, a ktoré ako 
sudca ESD rozhodoval. Lord Slynn zdôraznil tiež 
potrebu neustáleho vzdelávania sa a štúdia prísluš-
ných judikátov, ktoré sú nevyhnutné pri aplikácii 
európskeho práva v praxi.  

V druhej časti prednášky sa lord Slynn zaoberal 
dôsledkami predmetu úpravy medzinárodných 
dohovorov, ako príklad uviedol aplikáciu Medzi-
národného dohovoru o cezhraničnej spolupráci, 
a to v oblasti trestnej zodpovednosti. Predmetom 
následnej diskusie boli predovšetkým problémy 
s aplikáciou rozhodnutí. 

Pre Univerzitu Komenského v Bratislave, osobit-
ne pre Právnickú fakultu UK bolo cťou prijať také-
hoto hosťa.  

Mgr. Lucia Sedláková,  
Referát pre zahraničné vzťahy a granty  

PraF UK  

Európske právo očami sudcu ESD 
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Centrum ďalšieho vzdelávania UK – Jazykové centrum 

v lete ponúka 
 

LETNÝ INTENZÍVNY KURZ ANGLIČTINY 
s britským lektorom pre pokročilých 
(Vlastná učebnica Cutting Edge Upper Intermediate)  

LETNÝ INTENZÍVNY KURZ ANGLIČTINY  
pre mierne pokročilých 
(Vlastná učebnica New Headway Pre-Intermediate)  

Oba kurzy prebiehajú v termíne od 4. – 22. júla 2005 
v čase od 9.00 – 11.45 h 
(pondelok až piatok počas troch týždňov = 42 vyučovacích hodín). 
Poplatok: 2 500,– Sk, pre pracovníkov UK  
a denných študentov 2 300,– Sk 

LETNÝ INTENZÍVNY KURZ NEMČINY pre mierne pokročilých  
s dôrazom na konverzáciu, precvičovanie, rozširovanie slovnej zásoby 
a upevňovanie gramatiky. (Vlastná učebnica Themen neu 2)  

Kurz sa koná v termíne od 11. – 28. júla 2005 
v čase od 9.00 – 11.45 h  
(pondelok až štvrtok počas troch týždňov = 36 vyučovacích hodín). 
Poplatok: 2 200,– Sk, pre pracovníkov UK  
a denných študentov 2 000,– Sk  
Prihlásiť sa do kurzov a zaplatiť celý poplatok v hotovosti môžete do 
konca júna 2005 na Jazykovom centre UK, Laurinská 14, 5. poschodie, 
miestnosť č. 519. 
Kurzy sa otvoria len v prípade dostatočného počtu záujemcov.  
Po otvorení kurzov sa zaplatené školné nevracia.  

 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK – Jazykové centrum 
ponúka v školskom roku 2005/2006 

 

JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY A NEMČINY  
Všeobecný jazyk – pre verejnosť 
Jednotlivé moduly sú určené pre začiatočníkov, mierne pokročilých, 
stredne pokročilých až po udržiavací kurz pre pokročilých  
(Výučba v moduloch prebieha 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, 
celkom 120 vyučovacích hodín.) 
Poplatok: 4 800,– Sk, pre pracovníkov UK  
a denných študentov 4 200,– Sk 
Odborný jazyk – špecializované kurzy pre verejnosť  
Predštátnicový kurz  
(Výučba v týchto kurzoch prebieha 2 x týždenne po 2 vyučovacie 
hodiny, celkom 120 vyučovacích hodín.) 
Poplatok: 5 400,– Sk, pre pracovníkov UK  
a denných študentov 4 800,– Sk 
Špecializované kurzy pre podniky a inštitúcie 
Počet vyučovacích hodín, poplatok a iné podľa dohody. 

 
V oblasti výučby nemeckého jazyka sú pripravené aj ďalšie tri kurzy – 

špeciálny kurz pre seniorov, kurz zameraný na nemeckú gramatiku a in-
dividuálny kurz jazykovej prípravy.  

Osobitne upozorňujeme na jednoročné štátnicové kurzy anglického 
a nemeckého jazyka pre maturantov, absolventov stredných škôl, ktorí 
neboli prijatí na vysokoškolské štúdium v školskom roku 2005/2006. Po-
zvánky na vstupné testy zasielame len tým uchádzačom, ktorí najneskôr 
do 5. augusta 2005 predložia správne vyplnenú prihlášku, fotokópiu ma-
turitného vysvedčenia a 2 obálky so správne vyplnenou adresou uchá-
dzača bez poštových známok. Vstupné testy sa konajú 12. a 13. septem-
bra 2005, kurzy sa začínajú 26. septembra 2005 a končia sa 2. júna 2006. 
Vyučovanie prebieha v pondelok až štvrtok od 9.00 – 12.15 h. 
 
JAZYKOVÝ KURZ ŠPANIELČINY 

Jednotlivé moduly sú určené pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Vý-
učba v moduloch prebieha 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, celkom 
120 vyučovacích hodín. 

Poplatok: 4 800,– Sk, pre pracovníkov UK  
a denných študentov 4 200,– Sk 

Prijímacie testy na všetky kurzy sa konajú v dňoch  
19. – 20. septembra 2005 od 16.00 – 19.00 h.  
v Jazykovom centre UK, Laurinská 14, 5. poschodie. 
Poplatky za kurzy je potrebné uhradiť v hotovosti na celý školský rok hneď 
po zaradení do modulu. 
 
KURZ JAZYKOVEJ PRÍPRAVY ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV (JASPEX)  
Kurz je zameraný na používanie cudzieho jazyka pre odborné potreby 
a na rozšírenie, prehĺbenie a upevnenie jazykových zručnosti pre každo-
denné spoločenské situácie. 
Účastníci robia semestrálne skúšky, celé štúdium končí záverečnou prá-
cou a záverečnými skúškami, úspešní absolventi dostanú osvedčenie. 
Štúdium je 2-ročné (2 vyučovacie hodiny 2 x týždenne, celkom za dva roky 
240 hodín). 
Poplatok: 10 800,– Sk, pre pracovníkov UK  
a denných študentov 9 600,– Sk)  
V cene nie sú zahrnuté interné učebné materiály a učebnica. 
Ihneď po zaradení do kurzu je nutné uhradiť v hotovosti poplatok na jeden 
školský rok, t.j. 5 400,– Sk, pre pracovníkov UK a denných študentov  
4 800,– Sk. 
 

Vstupné testy sa konajú v dňoch 19. – 20. septembra 2005  
od 16.00 – 19.00 h v Jazykovom centre UK, Laurinská 14,  
5. poschodie. 
 

Bližšie informácie o všetkých kurzoch vám poskytne  
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 
Jazykové centrum UK 
Laurinská 14, 5. poschodie 
811 01 Bratislava  
Tel/Fax: 02/54433057 e-mail: jc@rec.uniba.sk 
www.uniba.sk/jcuk.htm 

 
 
 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav kultúrnych štúdií 
I N Š T I T Ú T  J U D A I S T I K Y  U K  

ϖχκξηψρχχ ,υσϖηϖ ησυνηκκ ιυφνϖ  www.ij.uniba.sk 
 

Inštitút judaistiky UK ponúka v zimnom semestri 2005/2006 všetkým študentom UK: 
 

VÝBEROVÉ PREDMETY: 
– Úvod do judaizmu (1) – V. Trabalka 

pondelok 13.00 – 13.45, 14.00 – 15.30 h 
– Hebrejská Biblia s jej komentármi – V. Trabalka 

utorok 9.45 – 10.30, 10.45 – 12.15 h 
– Moderná hebrejčina – ivrit (1), začiatočníci – J. Mielcarková 

pondelok 15.45 – 16.30, 16.45 – 18.15 h 
– Moderná hebrejčina – ivrit (3), mierne pokročilí – J. Mielcarková 

utorok 15.45 – 16.30, 16.45 – 18.15 h 

Zimný semester začína dňa 19. 9. 2005 
Bližšie informácie nájdete na www.fses.uniba.sk/stud_odbory.html 
Prihlášky e-mailom na adrese: mielcarkova@ij.uniba.sk 

KURZY PRE VEREJNOSŤ 
Hebrejčina  
ivrit pre začiatočníkov – streda 17.00 – 18.30 h, začiatok 21. 9. 2005 
ivrit pre mierne pokročilých – pondelok 18.15 – 19.45 h, začiatok  
19. 9. 2005 

klasická hebrejčina pre pokročilých (čítanie z Tóry) –  
utorok 17.00 – 18.30, začiatok 20. 9. 2005 

Kurzy budú prebiehať v priestoroch IJ UK na ul. Odbojárov 10/b,  
vo dvore za lekárňou, v tzv. Kocke.  
MHD: električka č. 4 a 6, trolejbusy, autobusy zastávka ST Aréna,  
Zimný štadión 
Prihlášky e-mailom: mielcarkova@ij.uniba.sk od 2. septembra 2005 
 

Kurzovné: 
– pre verejnosť za 1 semester 

(2 hodiny týždenne od 19. 9. do 16. 12. 2005) 1 300,– Sk  
(26 hod. x 50,– Sk) 

– pre pracovníkov UK, študentov stredných a iných vysokých škôl  
910,– Sk (26 hod. x 35,– Sk) 

 
Pozor – zmena adresy! 

Inštitút judaistiky UK sa presťahoval do priestorov FSEV UK,  
ul. Odbojárov 10/b (vo dvore, tzv. Kocka), Bratislava 
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K nedožitým 80-tinám  
pána docenta Miloslava Koniara 

 
„Kniha prírody je napísaná v reči čísel.“ Týmto 

výrokom chcel zrejme jeho autor, známy matema-
tik antického Grécka povedať, že všetko má svoju 
kvantitu. Ale čísla, symboly kvantity, skrývajú v sebe 
aj niečo mystické, tajuplné, niečo, čo môže vzbu-
dzovať aj určitý rešpekt, kladný alebo záporný vzťah. 
Mnohí majú svoje šťastné či nešťastné čísla, nie-
ktorí sa boja trinástky, magicky pôsobí sedmička 
alebo dvanástka ... 

A čo by ste povedali o osemdesiatke? 
Z formálneho hľadiska ide o číslo vyjadrené znak-

mi, ktoré nemajú žiadne zalomené miesta. Sú teda 
zaoblené, čiže okrúhle. Áno, ide o „okrúhle“ číslo. 
Ale 80 je okrúhle číslo aj z matematického hľadiska. 

Okrúhlosť čísla z tohto hľadiska je daná existen-
ciou väčšieho počtu deliteľov. Každý deliteľ by mo-
hol poslúžiť ako základ číselnej sústavy. V nej by 
dané číslo bolo vyjadrené znakmi, z ktorých by 
posledný bol nula. Teda to číslo by bolo okrúhle. A číslo 80 má dosť 
deliteľov – až osem. (Číslo 100, ktoré je vnímané ako „ideálne okrúhle“, 
ich má iba sedem.) 

Prečo takýto úvod? Pretože človeku, ktorého chceme týmito riadkami 
pripomenúť, by sa táto hra s číslami, ako prejav osobitného iskrenia 
ducha, asi páčila. 

Áno, doc. PhDr. Miloslav Koniar, CSc., lebo jeho si chceme pripo-
menúť z príležitosti jeho nedožitých 80-tín, sa venoval odboru, vo vý-
bave ktorého sú prostriedky matematiky ako formulačný a dokazo-
vací aparát a narába sa v ňom so symbolmi kvantitatívnych vzťahov – 
číslami. Preto mu všetko, čo vyvieralo z matematiky, bolo blízke. Tým 
odborom bola biomechanika telesných cvičení. 

Všetkým, ktorí prišli do kontaktu so „sivovlasým báťom“, si určite pri 
spomienke naňho vybavia jeho typickú zdvorilosť, nápadnú nenápad-
nosť a priam vyberané spôsoby komunikácie, čo vytváralo z neho prí-
jemného spoločníka v akejkoľvek situácii. 

Pre svoju charakteristickú skromnosť by sa asi cítil trochu nesvoj, 
keby si prečítal, čo nemôžme na tomto mieste nenapísať. 

Doc. Koniar ako hlavný autor prvej slovenskej 
učebnice biomechaniky telesných cvičení položil 
základ tejto nosnej disciplíny vedy o športe a tým 
vyoral na tomto poli hlbokú brázdu. 

Na úseku vedeckého výskumu majú trvalú hod-
notu jeho výsledky v rozvoji metodológie najmä 
goniografie, s ktorou viacrazy vystúpil na vedeckých 
konferenciách v zahraničí. Bolo to v časoch, kedy 
to vzhľadom na politickú situáciu vo svete nebolo 
také bežné. Pomohla tomu jeho znalosť angličtiny, 
ktorá v jeho generácii nebola všedným javom. Po-
znatky, ktoré získal vo svojich výskumoch, sa uplat-
nili nielen v oblasti telesnej výchovy a športu, ale aj 
v iných oblastiach, napr. v obuvníckom priemysle.  
V análoch fakulty je zápis o jeho pôsobení vo funkcii 
prodekana, v rôznych odborových komisiách a vo 
viacerých funkciách celoštátnych v telovýchovnom 
hnutí. 

Toto sú len útržky z jeho mnohostrannej pracovnej činnosti, ktorej 
sa vedel obetovať. Popri tom bol ochotný pomáhať iným, poradiť, za-
stúpiť v práci. 

My, ktorí sme mali šťastie poznať doc. Koniara bližšie, s dojatím spomí-
name, ako sa vedel oddať umeniu – najmä hudobnému a výtvarnému, 
ako hrou na husle prinášal radosť a potešenie sebe aj iným. Bohatá 
zbierka malieb, najmä portrétov, ktoré po ňom zostali, dokazujú citlivý 
vzťah k ľuďom, hlbokú dušu a bohatého ducha. 

Spomienku na doc. PhDr. Miloslava Koniara, CSc., zakončime tak, 
ako sme začali – numerologicky. Číslo 80 vyjadrujúce koľko rokov by 
sa v týchto dňoch – presne 25. 7. 2005 – dožil, má, ako sme už uviedli, 
osem deliteľov, a to je zase číslo, ktoré vyjadruje, pred koľkými rokmi 
nás menovaný opustil. 

Áno, v novembri 2005 to bude 8 rokov. A lúčili sme sa s ním 11. deň 
uvedeného, teda 11. mesiaca roka. Či nie sú tie čísla plné mystiky? 

Vážený pán docent, snáď som to s tou hrou čísel neprehnal. Chcel 
som, aby to bolo vo Vašom štýle – decentne nadľahčené. 

doc. PhDr. Michal Leško, CSc., FTVŠ UK 

 
 

Rozlúčka s PhDr. Ivanom Mládenekom, PhD. 
 
S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti sme prijali smutnú správu, že 4. mája 2005 skonal náš kolega PhDr. Ivan Mládenek, 

PhD., člen Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Odišiel od nás nesmierne erudovaný filozof, zanietený 
učiteľ, dobrý, obetavý a skromný človek, ktorého sme si všetci vážili a mali ho radi.  

 
Dr. Mládenek si od počiatku pôsobenia na 

našej katedre získal úctu a rešpekt tak zo stra-
ny učiteľov, ako aj študentov, ktorí sa mohli  
o znalosti získané na jeho prednáškach opierať 
vo svojom ďalšom štúdiu. Bol to veľmi zodpo-
vedný, svedomitý učiteľ, ktorý s veľkým záuj-
mom sledoval intelektuálny rast svojich štu-
dentov – napríklad aj vo funkcii viacročného 
člena komisie pre Študentskú vedeckú a od-
bornú činnosť na našej katedre. Patril medzi 
posledných študentov, ktorí mali možnosť za-
žiť na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity  
v Prahe Jana Patočku, za ktorého žiaka sa po-
tom po celý život pokladal, a to hlavne v oblasti 
výskumu a vyučovania dejín antickej filozofie, 
obzvlášť Platóna. Patril k vzácnym historikom 
antickej filozofie, ktorí ovládali jazyk prameňov 
a mohli gréckych či rímskych filozofov čítať  
v origináli. Pri svojej výskumnej práci v oblasti 
dejín filozofie venoval veľkú pozornosť aj lo-

gickým aspektom a jeho prístupy boli blízke 
prístupom analytickej filozofie. Ťažiskom jeho 
vedecko-pedagogickej činnosti boli dve naj-
väčšie postavy antickej filozofie, a to Platón  
a Aristoteles – osobitne v aristotelovskej prob-
lematike spolupracoval aj s kolegami z Kated-
ry logiky a metodológie vied. 

Naša ľútosť, že odišiel spomedzi nás je aj o to 
väčšia, že si dobre uvedomujeme, aký dlhý 
čas trvá a koľko húževnatého štúdia vyžaduje, 
aby filozofický talent vyzrel na taký formát, 
akým bol Dr. Mládenek – a že sa musíme zmie-
riť s tým, že čas, keď mohol odovzdávať svoje 
vedomosti, svoju filozofickú múdrosť iným, bol 
takto predčasne prerušený. Dr. Mládenek bol 
filozofom nielen profesiou, ale aj svojím posto-
jom k životu, k jeho svetlým, radostným, ale 
aj k jeho tienistým, smutným stránkam. Preňho 
bolo očividne dôležitejšie premýšľať o filozofii 
a ňou žiť, ako ju pokladať za pragmatické za-

mestnanie či za prostriedok profesionálnej 
kariéry alebo sebareprezentácie. Do posled-
ných chvíľ života ho sprevádzala filozofia – tá 
jeho, grécka, do posledných chvíľ napĺňal jej 
posolstvo. 

Zavŕšil sa život skutočného filozofa, múdreho 
a skromného človeka, zavŕšilo sa jeho pôso-
benie na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF 
UK, ale vedomosti, ako aj myšlienky antických 
autorov, ktorých tak rád učil, ostávajú ako pev-
ný základ filozofického vzdelania jeho študen-
tov, ako základ formovania najmladšej generá-
cie slovenských filozofov. Dr. Ivan Mládenek 
nám všetkým bude chýbať. Ostáva v nás však 
pamiatka na vzácneho filozofa, učiteľa, kole-
gu, človeka. 

Etela Farkašová, Ladislav Kiczko,  
za kolektív Katedry filozofie  

a dejín filozofie FiF UK 
 

 



Mladí mladým 
 

 
 
 

Určite to dobre poznáte – posledný týždeň ste sa od skrípt ani ne-
pohli a očakávate, že za naučené informácie získate na skúške patričné
ohodnotenie, ktorým sa vo svojom indexe môžete pýšiť. Ale potom to
príde: stojíte pred pedagógom v najlepšom obleku alebo kostýme a ...
neviete zo seba dostať takmer nič. Lovíte v pamäti útržky informácií
z tých prebdených nocí, na zovretých rukách badať prvé kvapky potu
a hrdlo máte úplne zovreté. Ako to, že som to pred niekoľkými minú-
tami vedel a teraz nič? 

Blíži sa skúškové obdobie a s ním, samozrejme, aj STRES. Spýtali sme
sa niekoľkých študentov, čo pre nich znamená stres zo skúšky a ako
proti nemu bojujú: 

Študentka 2. ročníka andragogiky: 
Pociťuješ pri skúške stres? 
„Áno, pociťujem, ale na skúške to hneď opadne.“ 
Nebojuješ teda proti jeho odstráneniu žiadnymi spôsobmi? 
„Nie, ako som už uviedla, na začiatku skúšky tréma alebo strach opad-

ne a môžem sa plne sústrediť.“ 
Študentka, 3. ročník: 
Pociťuješ pri skúške stres? 
„Tak ako kedy, väčšinou podľa toho, či som naučená alebo nie. Mo-

mentálne sa však na jednu skúšku pripravujem.“ 
Ako proti nemu bojuješ? 
„Jedine učením, iné prostriedky nemám vyskúšané.“ 
Študent Pedagogickej fakulty UK: 
Pociťuješ stres počas skúšok alebo skúškového obdobia? 
„Väčšinou áno, občas sa mi stane, že zo strachu pred skúškou ne-

môžem zaspať alebo sa neviem plne sústrediť.“ 
Vieš ako zvládať stres? 
„Po niekoľkých minútach skúšania môj strach mierne opadne, ale

ešte som nenašiel účinnú zbraň proti stresu.” 
Ako teda stres eliminovať? Podľa www.vidya.mirc.sk zameranej naj-

mä na zdravie, radosť a krásu si treba najprv uvedomiť príčiny stresu.
To je prvý krok k tomu, aby sme sa ho naučili zvládať. Keď nájdeme
jeho príčinu, je potrebné pozorovať, ako nás ovplyvňuje, čo všetko spô-
sobuje na našom organizme a pocitoch. Ďalšia dôležitá vec je naučiť
sa myslieť pozitívne a brať každú stresovú situáciu ako určitú príleži-
tosť k vlastnému rozvoju, vyťažiť z nej niečo pozitívne.  

Taktiež dôležité pre eliminovanie stresu je urobiť si zoznam vecí, na
skúšky sa pripravovať v dlhšom časovom horizonte a pravidelne. To,
čo študentom najmä chýba, je aj dostatok spánku, dostatok pohybu
na čerstvom vzduchu alebo kvalitná vyvážená a zdravá strava. 

Kristína Kubalová

 

 
 

Viete, čo sú to mládežnícke organizácie? Hovorí sa, že dnešná mlá-
dež dospieva v oveľa nižšom veku ako to bolo ešte pred pár rokmi.
Hovorí sa, že mladí ľudia trávia čím ďalej viac času za počítačom ale-
bo surfovaním po internete.  

Tieto dve skutočnosti dohromady vytvárajú dojem, že onedlho bude
možné mladých ľudí zamestnať skôr a zvýšiť tak rozmedzie produk-
tívneho veku. Zákonníky práce na celom svete to našťastie zakazujú.
Všetci, ktorí ale majú záujem o prístup k informáciám a akosi otestovať
svoje schopnosti viesť prosperujúcu firmu, majú možnosť založiť si
mládežnícku organizáciu. Čo to mládežnícka organizácia je? Členmi
mládežníckej organizácie sú ľudia v priemere pod dvadsaťšesť rokov,
ktorí ešte spadajú pod označenie mládež. Vytvoria si občianske zdru-
ženie, napíšu stanovy alebo oslovia už existujúcu organizáciu, ktorá
ich zastreší. Základom je, aby mali dobrý nápad a vytvorili niečo ne-
zvyčajné. „Náš projekt si zakladá na internetovej komunikácii medzi ľuď-
mi z celej Európy. Nápad spočíva v tom, že v každej európskej krajine
od Talianska až po Poľsko žijú mladí ľudia, ktorí majú veľmi podobné
problémy, ale odlišný pohľad na ne. My sme vytvorili na internete pries-
tor, kde o nich môžu písať,“ hovorí zakladateľka bratislavskej redakcie
celoeurópskeho časopisu CaféBabel, Zuzana Lisonová. 

Keďže každoročne stúpa počet mládežníckych organizácií o desiat-
ky percent, dobré nápady asi mladí ľudia naozaj majú. Títo aktivisti
medzi študentmi vymysleli za rok vyše 12 000 podujatí pre svojich
rovesníkov. Takmer každú polhodinu začalo niekde na Slovensku jed-
no podujatie vymyslené z iniciatívy mladého mozgu. Každú polhodinu
začal niekto činnosť, za ktorú nebol zaplatený a robil ju dobrovoľne.  

Náš štát je čudný kolos, ktorý si ešte nezvykol, že veci fungujú aj
bez zložitých administratívnych úkonov a veľkých investícií. A preto
radšej mladých nepodporuje. Odkiaľ berú chudobní študenti peniaze
na kvalitné projekty? Z čoho žijú, keď približne každý polrok štrajkujú
za zvýšenie sociálnych štipendií? „Napísali sme projekt, ktorý oslovil
grantovú spoločnosť a získali sme dotácie z európskych fondov,“ vy-
svetľuje mladá redaktorka. 

Celkovo z iných ako štátnych zdrojov získali mládežnícke organizá-
cie 42 percent potrebných prostriedkov.  

Je to jednoduchá matematika. Stopercentné nasadenie, štyridsať per-
cent dotácií a máte dvestopercentný úspech. 

Marcela Glevická
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Slovensko konečne začalo dobiehať hrozivý od-
stup za okolitými krajinami v rozšírení internetových 
prípojok. Azda nikto nepochybuje, že internet je 
nevyhnutný pre každú modernú a progresívnu 
firmu. No prinajmenšom rovnako dôležité je za-
viesť internet s primeranou rýchlosťou aj do do-
mácností. Hlavne v menej rozvinutých regiónoch 
môže napomôcť pri hľadaní zamestnania či pri 
vzdelávaní. 

V cenovej hladine relevantnej pre internet do 
rodiny ponúkajú najväčší hráči na trhu tri rôzne 
technologické spôsoby takzvaného vysokorých-
lostného pripojenia. Sú to ADSL prípojky, potom 
mobilné pripojenie cez EDGE a nakoniec káblové 
pripojenie. 

Na prvý pohľad urobil trh veľký krok napred, čo 
je však smutné, neštítia sa veľké spoločnosti uchýliť 
ku klamlivým a zavádzajúcim reklamným prakti-
kám, aby získali náskok pred svojimi konkurentmi. 

Vo väčšej či menšej miere sa to týka takmer 
všetkých spoločností, ale je niekoľko skutočnos-
tí, ktoré sú priam do očí bijúce. Najväčšou drzos-
ťou oplývala masívna reklamná kampaň Slovak 
Telecomu, ktorá hlásala príchod internetu za 99 Sk. 

Čo už manažéri nášho monopolného telekomu-
nikačného operátora „zabudli“ spomenúť, bola nut-
nosť platiť okrem stokorunového poplatku aj prí-
platok za linku i volací program. 

Razom sa tak 99 Sk zmenilo na minimálnu sumu 
889 Sk mesačne! 

Mobilný internet od oboch našich bezšnúrových 
operátorov má tiež zopár háčikov. Jeho výhoda 
je samozrejme tá, že sa môžete napojiť na akom-
koľvek mieste, kde zachytíte signál vášho operá-
tora. Čím už sa T-Mobile ani Orange nechvália 
je fakt, že kvalita signálu ovplyvňuje aj rýchlosť  
a stabilitu pripojenia, čo však stále nie je najväčším 
mínusom pri rozhodnutí pre mobilný internet. Je 
ním dodatok ku zmluve, ktorý musíte podpísať pri 
zriaďovaní pripojenia. Dodatok vám určuje dátový 
limit, po prekročení ktorého vám operátor zašle 
varovné upozornenie. Pokiaľ limit prekročíte opäť, 
môže vám operátor začať účtovať horibilné sumy 
za prenesené dáta navyše. Problém je v tom, že 
limity nie sú veľmi vysoké a už vôbec nie pre vy-
sokorýchlostný internet. Užívateľ, ktorý sa chce 
vyhnúť problémom so svojím operátorom, môže 
na sťahovanie filmov či iného väčšieho množstva 
dát zabudnúť, takže vlastne prichádza o jednu 

z hlavných výhod rýchleho pripojenia. Každý si po-
tom musí sám premyslieť, či mu to vlastne stojí 
za to.  

Zdanlivo najvýhodnejší sa javí káblový internet 
od spoločnosti UPC. Jeho problémom však nie 
je iba obmedzené rozšírenie na území Slovenska, 
ale aj ďalšia zaujímavá zmluvná prešmyčka. Naj-
lacnejší dátový program, ktorý by svojím zame-
raním mal smerovať práve do rodín, má totiž 
obmedzenie iba na jeden počítač. Ak máte v ro-
dine viac počítačov, či by ste chceli zdieľať jedno 
pripojenie so susedom, máte jednoducho smolu. 
Máte si možnosť zaplatiť drahší program, alebo 
si internet pripojiť do ďalších počítačov nezákonne. 
Okrem možných právnych následkov by to zna-
menalo napríklad aj to, že v prípade akýchkoľvek 
ťažkostí si nemôžete domov zavolať technika UPC, 
aby na váš prečin neprišiel. 

Žiaľ, aj takto vyzerá odvrátená strana slovenské-
ho internetu. Prax prináša ešte niekoľko nepríjem-
ných poznatkov, ktoré sú však oku laika skryté. 
Preto vám každopádne odporúčam pri výbere in-
ternetu konzultovať odborníka, nie reklamnú bro-
žúrku. 

Michal Brat 
 

 
 

Stres zo skúšok 

Študentským perom

Stranu pripravili študenti 2. roč. žurnalistiky na FiF UK pod vedením Radoslava Tomáša 
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